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Informacija apie tyrimą
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu STRATA įgyvendina projektą, kuriuo siekiama
sukurti Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapį. Vienas iš projekto rezultatų –
mokslo tarptautiškumo krypčių nustatymo metodika1. Rengiant šią metodiką, siekiant identifikuoti
esamą situaciją tarptautiškumo ir tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu, buvo rengiamos diskusijos
su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovais bei atlikti pusiau struktūruoti interviu su lietuviais
tyrėjais, gyvenančiais ir dirbančiais ne Lietuvoje. Šioje ataskaitoje pateikiami minėtų interviu
rezultatai.
Atliekant interviu, buvo siekiama – identifikuoti lietuvių2 tyrėjų, dirbančių užsienyje, karjeros
trajektorijas dirbant užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose bei tarptautinio bendradarbiavimo su
Lietuva galimybes.
Uždaviniai:
1. Identifikuoti apsisprendimo dirbti mokslinį darbą užsienyje veiksnius;
2. Išskirti tyrėjų darbo sąlygų privalumus ir trūkumus dirbant užsienio mokslo ir studijų
institucijose;
3. Išsiaiškinti kokie aspektai (ne)paskatintų tyrėjus, šiuo metu dirbančius užsienyje, grįžti dirbti
Lietuvoje;
4. Apžvelgti mokslo ir studijų institucijų tarptautinio bendradarbiavimo organizavimo praktikas ir
jų įtaką tyrėjų asmeniniams pasirinkimams su kuo bendradarbiauti įgyvendinant tyrimus;
5. Išnagrinėti lietuvių tyrėjų, dirbančių užsienyje, bendradarbiavimo su Lietuva perspektyvas.
Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinkta kokybinė metodologija. Tyrimo dalyviai buvo kviečiami
dalyvauti pusiau struktūruotuose interviu.
Atsižvelgiant į tai, kad nėra susistemintų informacijos šaltinių apie užsienyje dirbančių lietuvių tyrėjų
skaičius skirtingose užsienio valstybėse ir dėl to negalima tiksliai įvertinti tikslinės grupės dydžio,
tyrimo dalyvių atranka vykdyta pasirinkus du skirtingus netikimybinių atrankų metodus:
1. Tikslinė atranka: atsižvelgiant į tai, kad tyrimo tikslinė grupė yra lietuviai tyrėjai dirbantys
užsienio mokslo ir studijų institucijose, informantų ieškota tyrėjus jungiančiose platformose:
skaitmeninį identifikatorių suteikiančioje sistemoje ORCID3, socialiniame tyrėjų tinkle
ResearchGate4. Taip pat informantų ieškant konkrečiose šalyse, buvo peržiūrimos mokslo
informacinės sistemos, kuriose skelbiama informacija apie tyrėjus (pvz., Estijoje – „Eesti
Teadusinfosüsteem“5, Norvegijoje – „Cristin6“) bei konkrečių universitetų ar tyrimų centrų
internetiniai puslapiai skelbiantys tyrėjų sąrašus.
2. „Sniego gniūžtės“ metodas: dalis informantų buvo atrinkta atsižvelgiant į kitų tyrėjų
rekomendacijas ir suteiktus kontaktus.

Atsižvelgiant į pasirinktą tyrimo dalyvių atrankos strategiją, svarbu atkreipti
dėmesį, kad tyrimo rezultatų apibendrinimai nėra laikomi reprezentuojančiais visą
lietuvių tyrėjų, dirbančių užsienio mokslo ir studijų institucijose, populiaciją. Tyrimo
rezultatai apibendrina tik tyrime dalyvavusių informantų patirtis ir nuomonę.

Tyrimo dalyvių atranka vyko vadovaujantis šiais kriterijais:
1 Masevičiūtė, K. ir kt. (2020). Lietuvos MTEP tarptautiškumo krypčių nustatymo metodika. Prieiga internetu:
https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/mokslo-politika/20201217-mtep-tarptautiskumo-krypciu-nustatymo-metodika.pdf
2 Lietuviais tyrėjais tyrime laikomi užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir lietuvių kilmės asmenys, taip pat nelietuvių
kilmės asmenys, kildinantys save iš Lietuvos, siejantys save su Lietuva istoriniu, kultūriniu, socialiniu, ekonominiu ar politiniu ryšiu.
3 https://orcid.org/about
4 https://www.researchgate.net/about
5 https://www.etis.ee/Portal/News/Index/?IsLandingPage=true#
6 https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wo/17.0.29.2
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1.
2.
3.
4.

Bent du informantai iš tos pačios mokslo srities, bet ne tos pačios mokslo krypties;
Iš tos pačios šalies – ne daugiau nei 3 informantai;
Interviu daromi ne daugiau nei su dviem asmenimis iš tos pačios institucijos;
Interviu dalyvauti kviečiami ne daugiau nei 3 doktorantai, visi kiti informantai – įvairiose tyrėjų
pozicijose dirbantys ir turintys daktaro laipsnį asmenys.

Informacija apie tyrimo imtį
•
•
•
•
•

Interviu atlikti numatyta su 15 informantų.
Interviu atlikimo laikotarpis: 2020-01-02 – 2020-03-04
Tyrime dalyvauti buvo kviesti 45 atrankos kriterijus atitinkantys tyrėjai.
Tyrime iš viso dalyvavo 19 tyrimo dalyvių.
Interviu atlikti su 15 informantų, 4 tyrimo dalyviai savo atsakymais pasidalino atsakydami į
klausimus elektroniniu paštu.
• Interviu atlikimo būdai:
o Interviu nuotoliniu būdu: skambutis per Facebook Messenger (N=1), Skype (N=10),
telefonu (N=1);
o Interviu susitikus STRATA patalpose (N=3).
Informacija apie tyrimo dalyvius:
Tyrimo
dalyvių
skaičius:

19

Šalys, kuriose
interviu atlikimo
metu gyveno
informantai

Moterys:

Airija (N=1)
Čekija (N=1)
Danija (N=2)

Institucijų, kuriose
interviu atlikimo metu
dirbo / studijavo
informantai, tipai
Informantų
užimamos
pareigos
institucijose,
kuriose interviu
atlikimo metu
dirbo / studijavo

Mokslo
sritys7

12

Vyrai:

7

Estija (N=1)
Honkongas (N=1)
Italija (N=1)
Izraelis (N=1)

Daktaro
laipsnis

16

Magistrantūra (dabar III
pakopos studentai):

3

Švedija (N=2)
Šveicarija (N=1)
Taivanas (N=1)
Vokietija (N=3)

Jungtinė Karalystė (N=2)
Kanada (N=1)
Norvegija (N=1)

Mokslinių tyrimų institutas (N=1)
Mokslo akademija (N=1)

Universitetas (N=17)
Universitetinė ligoninė (N=1)

Tyrimų bendradarbis (Research fellow) (N=1)
Podoktorantūros stažuotojas (N=1)
Doktorantas (N=3)

Profesorius (N=4)
Asocijuotas profesorius (Associate
Professor) (N=3)
Asistuojantis profesorius (Assistant
Professor) (N=6)
Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Senior
Research Scientist) (N=1)

Gamtos mokslai

4

Technologijos mokslai

3

Humanitariniai mokslai

3

Socialiniai ir humanitariniai mokslai

1

Medicinos ir sveikatos mokslai

3

Žemės ūkio ir Gamtos mokslai

1

Socialiniai mokslai

3

Žemės ūkio mokslai

1

Kiek laiko informantai,
interviu atlikimo metu,
gyveno užsienyje:

Minimali
reikšmė

3 m.

Ar tyrimo dalyviai studijavę / dirbę Lietuvoje?

Maksimali
reikšmė

29 m.

Taip (N=17 )

Vidurkis

16,5

Mediana

19

Ne (N=2 )

Duomenų analizė
Kiekvienas interviu buvo transkribuojamas. Duomenų analizei pasirinktas tematinės analizės
metodas, kuris padėjo išanalizuoti informantų atsakymus ir suformuluoti su tyrimo tikslu susijusias
temas. Tematinės analizės metu dėmesys sutelktas į tyrimo dalyvių patirtis ir prasmes, kurias jie
suteikia kalbėdami apie savo išvykimo iš Lietuvos priežastis, pasirinkimus kur tęsti savo mokslinę

7 Yra atvejų, kai to paties tyrėjo mokslinė veikla gali būti priskirta daugiau nei vienai mokslo sričiai (pagal 2019 m. vasario 6 d. LR
Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu (Nr. 1854) įsigaliojusį mokslo sričių ir krypčių klasifikatorių).
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karjerą, darbo sąlygas dirbant užsienio mokslo ir studijų institucijose bei bendradarbiavimo
ypatumus.
Analizuojant interviu metu surinktus duomenis vadovautasi indukciniu požiūriu, t. y. indukcinė
duomenų analizė padėjo susisteminti surinktus duomenis į tam tikras tematines grupes, tačiau tyrimu
nebuvo siekiama patikrinti jau egzistuojančių teorinių perspektyvų.
Duomenų analizės etapai:
→
→
→
→
→
→
→

Transkribuojami interviu su tyrimo dalyviais;
Skaitant transkripcijas, išskiriamos dalys, kurios siejosi su pagrindiniais tyrimo klausimais.
Atliekamas duomenų kodavimas – atrinktos su prasminėmis idėjomis susijusios teksto dalys.
Peržiūrint kodus, jie jungiami į temas.
Peržiūrimos temos, sudaromi kodų žemėlapiai pagal išskirtas temas.
Peržiūrimi kodų žemėlapiai ir tikslinamos temos, kad būtų suformuluotos galutinės temos.
Aprašomi tyrimo rezultatai remiantis iliustracijomis iš tyrimo dalyvių pasisakymų.

Duomenys koduoti ir kodų žemėlapiai sudaryti naudojant MAXQDA programą.
Svarbu išskirti, kad tyrimas yra kokybinio pobūdžio, tyrimo imtis nėra didelė, todėl jo rezultatai leidžia
atskleisti kalbintų tyrėjų patirčių įvairovę, nuomonę tam tikrais klausimais ir apibendrinimai darytini
šio tyrimo rėmuose, t. y. generalizuojančios išvados apie visų lietuvių tyrėjų dirbančių užsienyje
patirtis, tyrėjų darbo sąlygas atskirose šalyse ar jų institucijose nėra darytinos. Siekiant daryti
platesnes išvadas, reikalingi detalesni, kiekybine metodologija paremti reprezentatyvūs tyrimai. Šio
tyrimo indėlis gali būti naudingas svarstant apie priemonių, skatinančių tyrėjų pritraukimą į Lietuvą
ar tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą, alternatyvas. Tačiau siekiant išsigryninti tyrime minimų
galimų intervencijų naudingumą ar efektyvumą, taip pat reikalingi atskiri vertinimai.
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1. Migracija iš Lietuvos ir atgal
Šioje dalyje apibūdinami tyrėjų migracijos klausimai, susiję su sprendimu išvykti iš Lietuvos, esama
situacija dabartinėse jų darbovietėse ar doktorantūros studijų institucijose ir kokią įtaką ji turi tyrėjų
apsisprendimui dėl grįžimo ar negrįžimo gyventi ir dirbti mokslinį darbą Lietuvoje. Klausimai apie tai,
kas skatina svarstyti apie grįžimą į Lietuvą ir atvirkščiai – kas stabdo nuo grįžimo – taip pat aptariami.

1.1. Išvykimo iš Lietuvos priežastys
Tarp tyrime dalyvavusių 19 tyrėjų, 2 nebuvo turėję studijų patirties Lietuvoje – baigę mokyklą išvyko
studijuoti į kitų šalių aukštojo mokslo ir studijų institucijas (toliau – MSI). Taip pat vienas informantas
buvo pradėjęs studijas Lietuvoje, tačiau po metų išvyko studijuoti į užsienį. Kiti tyrimo dalyviai baigė
bent vieną iš trijų studijų pakopų Lietuvos MSI. Kalbantis su informantais apie jų pasirinkimą
išvažiuoti iš Lietuvos galima buvo pastebėti, kad asmeninio augimo poreikis, kuomet siekiama
įgyti ar stiprinti profesinius gebėjimus yra svarbus veiksnys pasirinkimui išvykti (Pav. 1).
Šalia profesinių aspektų, taip pat paminėtinas pažinimo siekis: išmokti kažko naujo, pažinti kitas
kultūras ar stiprinti užsienio kalbos įgūdžius (žr. Priede Nr. 2. Lentelė 1).
Pav. 1. Kodų žemėlapis. Išvykti iš Lietuvos paskatinusių veiksnių kodų žemėlapis

Su profesinių gebėjimų / kompetencijų stiprinimu sietini informantų išvykimai (1) studijuoti (I, II ar III
studijų pakopose), (2) stažuotis (doktorantūros, podoktorantūros stažuotės) ar (3) rengti habilitacinį
darbą. Tyrimo dalyvių patirtims, sprendimui išvykti į kitą šalį įtakos turėjo tiek išoriniai, tiek asmeniniai
veiksniai. Vis tik reikėtų pastebėti, kad ne visada galima atskirti išorines ir asmenines priežastis
lėmusias pasirinkimą išvykti – neretai tai būna persipynę, vieni nuo kitų priklausomi aspektai.
Skaidymas į išorinius ir asmeninius veiksnius toliau siejamas su tuo, kam skyrė akcentą informantai
interviu metu pasakodami apie aplinkybes ar priežastis skatinusias išvažiuoti iš šalies:
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(i) išoriniai veiksniai, pavyzdžiui:
• išvykimą lėmė disertacijos vadovo mirtis;
• gautas pažįstamo asmens pasiūlymas atvykti;
• pasinaudojimas galimybe gauti stipendiją studijoms užsienyje;
• gautas finansavimas projektui;
• įtakos turėjo žydų repatriacija.
(ii) bei asmeninis požiūris ar patirtis, pavyzdžiui:
• pasirinkimas važiuoti į stipriausią aukštąją mokyklą regione;
• važiavimas ten, kur atliko praktiką ir patiko tyrimų grupė;
• Lietuvoje nejautė palaikymo, o ten, kur praktiką atliko, palaikymas ir pakvietimas buvo;
• norėjo dalyvauti dominančios temos tarptautiniame diskurse, o Lietuvoje tokios perspektyvos
nematė;
• nematė perspektyvų, kas bus toliau po studijų Lietuvoje;
• netenkinusios darbo sąlygos Lietuvoje, susijusios su:
o įdarbinimo perspektyvomis, kurios sietinos su neskaidria įdarbinimo sistema ar neveiksnia
podoktorantūros stažuočių sistema;
o sistemos efektyvumo problemomis, sietinomis su dideliu dėstymo krūviu, papildomo darbo
poreikiu išgyvenimui bei nelanksčia viešųjų pirkimų sistema;
o vienišumo jausmu;
• artimų ryšių kūrimas ar palaikymas.

1.2. Asmens motyvaciją grįžti ar negrįžti į Lietuvą

skatinantys veiksniai
Tyrėjo profesija yra pakankamai mobili. Tam tikrose institucijose laikomasi nuostatos, kad baigęs
doktorantūrą toje institucijoje, asmuo joje toliau tęsti karjeros negali (pvz., tai minėjo tyrėjai
gyvenantys Šveicarijoje, Vokietijoje, Italijoje). Tokiu atveju tyrėjas turi būti atviras įvairiems
pasiūlymams ir pasiruošęs dirbti kitoje institucijoje, kraustytis į kitą šalį ar net keisti veiklos sritį (pvz.,
pereiti į privatų sektorių). Kitose institucijose baigus doktorantūros studijas išvykti neprivaloma, bet
gali būti laikoma naudinga praktika (pvz., tai minėjo tyrėja gyvenanti Izraelyje). Podoktorantūros
stažuočių, kurias galima atlikti vienoje institucijoje skaičius, taip pat gali būti ribojamas – tokiu atveju
tyrėjas turi kelias galimybes – arba likti toje pačioje institucijoje ir kilti karjeros laiptais arba ieškoti
darbo galimybių kitur (kitose institucijose ir / ar šalyse) (pvz., tai minėjo informantės iš Danijos,
Airijos). Taip pat ir finansavimą moksliniams tyrimams skiriantys fondai kartais numato reikalavimą,
kad tyrėjas, norintis gauti finansavimą, turi turėti patirties užsienyje (pvz., tai minėjo tyrėja gyvenanti
Šveicarijoje). Darbas keliose institucijose, taip pat atrodo įprasta praktika (pvz., tai minėjo
informantas gyvenantis Italijoje).
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Pav. 2. Kodų žemėlapis. Apie dabartinę situaciją ir ar planuoja keisti kažką

Interviu metu informantų teirautasi ar artimiausiu metu planuoja keisti ką nors savo karjeros atžvilgiu
ar svarsto apie grįžimą į Lietuvą, ar vykimą į kitą šalį (Pav. 2 bei priedo Nr. 2 Lentelė 2). Dalis
informantų neplanuotų keisti esamos situacijos, kiti – svarsto dėl tolimesnių karjeros perspektyvų,
kadangi interviu metu buvo baigiamojoje doktorantūros studijų stadijoje. Dar kiti – apie pokyčius
nesvarsto, tačiau neatmeta galimybių, kad artimiausiu metu gali kas nors pasikeisti. Tyrėjai, kurie
jau yra įsitvirtinę akademinėse pozicijose arba siekiantys ilgalaikės pozicijos dabartinėse
institucijose, artimiausiu metu (pvz., 5 metų perspektyvoje) neplanuotų keisti institucijos ar keltis
gyventi į kitą šalį. Minima, kad nekeisti esamos situacijos skatina:
• esamos darbo sąlygos ar perspektyvos, pvz., nuolatinė darbo vieta, pasitenkinimas darbu ar
karjeros perspektyvos dabartinėje institucijoje, darbiniai įsipareigojimai;
• asmeninės aplinkybės, šeima ir auginami nepilnamečiai vaikai neskatina artimiausioje ateityje
galvoti apie pasikeitimus.
Kaip pastebėjo viena informantė, ankstesnė patirtis, kuomet buvo gyventa ir dirbta keliose
skirtingose šalyse ir turima dabartinė pozicija, kaip tik skatina norą kurį laiką gyventi sėsliau:
„Šiaip iš principo gal aš atsakyčiau į šitą klausimą taip, kad per artimiausius dešimt metų aš neplanuoju iš viso keisti
šalies. Kadangi aš jau beveik dvidešimt metų, nuo dvidešimties kai atvažiavau, tai keliavau ir gyvenau per kelias
šalis. Tai kažkaip šiuo metu man visai taip atrodo gera tokia stadija karjeros, kai aš esu įsitvirtinusi vienoj šaly. Tai
aš nei į Lietuvą, nei į JAV, nei į Švediją nenorėčiau keltis.“ (SH_Jungtinė Karalystė)

Informantų paklausus ar yra kada svarstę apie grįžimą į Lietuvą bei dėl kokių priežasčių norėtųsi
grįžti, galima išskirti, kad dalis jų grįžti norėtų ir planuotų artimiausioje ateityje (n=5), kiti artimiausiu
metu grįžti nenorėtų ar negalėtų (n=6), o kiti teigė, kad viskas priklausytų nuo situacijos, pasiūlymų
(n=4). Tais atvejais, kai informantai, nors ir gyvendami užsienio šalyje, palaiko darbinius ar
intensyvius ryšius su Lietuva, net ir būnant kitoje šalyje nejaučiamas didelis atotrūkis ar poreikis grįžti
gyventi į Lietuvą, pavyzdžiui:
„Su Lietuva bendradarbiauju labai intensyviai, reguliariai skaitau paskaitas <..>, su kolegomis rengiame
konferencijas, turime bendrų studentų. Taigi iš esmės dirbu ir Lietuvoje, todėl nejaučiu nei atotrūkio, nei poreikio
pasirinkti.“ (H_Vokietija)

Tyrėjų norą grįžti į Lietuvą skatintų turimi socialiniai saitai (šeima, draugai), kultūriniai aspektai
(kalba, kultūra), emocinis ryšys, aplinka (klimatas, švaresnis oras), tam tikros darbo sąlygos ar
galimybės keisti esamą situaciją Lietuvoje (Pav. 3 bei priedo Nr. 2 Lentelė 3). Pavyzdžiui, viena
informantė pastebėjo, kad finansiniu aspektu, konkuruoti su kitomis šalimis Lietuva negali, tad
emocinis ryšys su Lietuva gali būti veiksnys skatinantis tyrėjus sugrįžti:
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„Nes sakau, mes negalim konkuruot, su tematikom, kad ten būtų visiem darbo, mes tikrai niekada negalėsim,
manau, užkonkuruot su finansais, tai manau, kad 90 procentų realiai grįžta dėl emocinio ryšio, nusiteikimo.“
(N_Jungtinė Karalystė)

Pav. 3. Kodų žemėlapis. Kas paskatintų grįžti į Lietuvą

Darbo sąlygos, suteikiančios tyrėjui laisvę įgyvendinti tyrimus, kurti ir palaikyti bendradarbiavimo
ryšius, dalyvauti aktyviai savo srities akademiniame gyvenime itin svarbūs aspektai, galintys turėti
įtakos tyrėjo apsisprendimui grįžti į Lietuvą gyventi ir dirbti. Kaip pastebėjo viena informantė, pats
tyrėjas turi būti suinteresuotas grįžimu ir abejojo ar atskiros priemonės skatinančios grįžti iš tiesų
galėtų būti veiksmingos – bendras mokslo lygio kėlimas šalyje gali būti reikšmingas siekiant didinti
šalies patrauklumą ne tik norintiems grįžti tautiečiams, bet ir užsienio šalių tyrėjams. Viena vertus,
galimybė patiems prisidėti prie šalies kūrimo laikytina kaip vienas iš veiksnių sustiprinančių norą
grįžti į gimtinę. Vis tik, kartais susidūrimas su neveiksnumu, matymą, kad gali keisti situaciją, gali
slopinti:
„Man atrodo, kad mum visiems lietuviams yra... vis tiek Lietuvoj labai gali prisidėt prie savo šalies kūrimo, realiai
juk vis tiek mes pačioj pradžioj. Tas toks tikrai geras jausmas, kad tu iš tikrųjų gali kažką daryt. Tai netgi kai pašneku
su kolegom, ką čia veikiam Lietuvoj, dar kažką, tai sako – „o tu tikriausiai, kai grįžti į oro uostą, tikriausiai su fanfarom
pasitinka.“ Sakau, – „ne, pas mus taip įprasta, kad mes visi su visais bendraujam“. Nežinau, iki prezidento Lietuvoj
labai lengva nueit – per tris žmones pažįstamus tikriausiai gali prisikapstyt. Tas, kad tu gali kažkokį pokytį daryt,
jausmas, kad tu gali kažką daryt yra labai geras ir įgalinantis. Bet man atrodo problema, kai tu paskui pradedi kažką
daryt ir tada atsitrenki į sieną ir iš tikrųjų nieks nesidaro, tai tada tas demotyvuoja žmones. Gal kiek idealistiškai,
manau, daug kas žiūri.“ (N_Jungtinė Karalystė)

Be to, kaip pastebėjo kita informantė, kartais įgyta patirtis užsienyje neperduodama, neprisidedama
prie pokyčių Lietuvoje kūrimo, kadangi įsitvirtinus kitur tampa sudėtingiau tame pokytyje dalyvauti:
„Aš būčiau viena ir be vaikų ir jeigu patekčiau į gerą mokslinę grupę, kuri žinau tikrai gera Lietuvoj, kur aš tikrai
noriu, jeigu man atsirastų tokia galimybė būti toj mokslinėj grupėj, kur aš žinau, kad jie ir lankstūs ir pažengę, tada
atvažiuočiau. Man nėra jokio tokio, kad „va Lietuvoj aš niekada nedirbčiau.“ Neturiu aš tokio dalyko ir pilnai taip irgi
kartais galvoju, kad gal netgi būtų ir naudinga grįžti kitą kartą, kad kuo daugiau mūsų grįžtų ir keistų tą situaciją. Ta
prasme, kas kitas pakeis, jeigu ne.. tu turi patirties, jau tu žinai maždaug į kurią pusę galbūt ir panašiai. Bet gaunasi,
kad mes čia visi užstringam ir tada negalim dalyvaut pokyčiuose tuose, kažkaip padėt.“ (AN_Danija)

Informantų buvo teirautasi, kas juos stabdo nuo sugrįžimo į Lietuvą, ar galėtų išskirti esminius
trikdžius. Apibendrinant informantų pasisakymus, galima būtų išskirti tokius stabdančius aspektus
(žr. Priede Nr. 2. Lentelė 4):
• Struktūrinės problemos Lietuvos mokslo sistemoje: hierarchija, biurokratija, nesubalansuotas ir
nepatrauklus darbo krūvis ir darbo užmokestis, instituciškai saugių akademinių pozicijų
trūkumas, bendradarbiavimo trūkumas, nestimuliuojanti aplinka, maža darbo pasiūla ir didelė
konkurencija; kvalifikaciniai reikalavimai keliami mokslo darbuotojams parengti nesivadovaujant
tarptautine praktika; anglų kalbos trūkumas, apribojantis dalyvavimą europiniuose projektuose;
8

• Švietimo problemos šalyje: pedagogų rengimo, programų, vaikų apkrovimo, socialinėspsichologinės problemos;
• Įdarbinimo problemos grįžtantiems kartu su savo partneriais, kurie yra užsieniečiai;
• Įsitvirtinimas užsienio šalyje: sukuriantis finansinį pagrindą, įsitvirtinimas su šeima ar tam tikroje
sunkiai pasiekiamoje pozicijoje;
• Taip pat tyrėjų asmeninės laisvės, iniciatyvumo trūkumas, bendradarbiavimo kultūros stoka ar
nestimuliuojanti aplinka, nepasikeitęs mąstymas lietuviškoje akademinėje bendruomenėje.
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2. Mokslinė karjera ir darbo (studijų)
sąlygos užsienio mokslo ir studijų
institucijose

Šiame skyriuje dėmesys skiriamas su darbu susijusiems aspektams: kriterijams ar aplinkybėms
turėjusiems įtakos kodėl informantai rinkosi vienas ar kitas institucijas ieškodami darbo ar kur
studijuoti doktorantūroje; taip pat tyrėjų darbo sąlygoms, apimančioms darbo laiko pasiskirstymą tarp
skirtingo pobūdžio veiklų (tyrimų įgyvendinimo, dėstymo, administracinės naštos ir kt.), tyrimų
infrastruktūros privalumus ar trūkumus, finansavimo tyrimų įgyvendinimui bei moksliniams vizitams
klausimus bei tyrėjo pozicijos patrauklumą iš socialinės-ekonominės perspektyvos bei kilimo
karjeros laiptais aplinkybes.

2.1. Institucijų, kuriose norima siekti mokslinės

karjeros, pasirinkimas
Dalis informantų dar tik baigia (interviu atlikimo metu) doktorantūros studijas, tad šiuo metu svarsto
apie būsimų pasirinkimų galimybes. Kiti informantai – dirba pirmojoje institucijoje po savo
doktorantūros studijų baigimo, dar kiti – turėję darbinės patirties Lietuvoje ar kitose užsienio valstybių
MSI (pvz., atliko podoktorantūros stažuotes). Apibendrinant aspektus, kurie turėjo įtakos informantų
pasirinkimams, išskiriami reikšmingi aspektai renkantis instituciją darbui ir renkantis instituciją
doktorantūros studijoms. Apibendrinant kriterijus susijusius su darbo paieškomis, nebuvo
atsižvelgiama į tai, kelintą kartą informantė ar informantas ieškojo (ieško) darbo (Pav. 4).

2.1.1. Renkantis instituciją darbui
Renkantis instituciją, vienas esminių dalykų – konkursai vykstantys akademinėms pozicijoms užimti.
Tie konkursai gali būti organizuojami atskirai institucijose, t. y. kai vyksta atskiras konkursas
konkrečioje institucijoje dėl konkrečios pozicijos. Tačiau taip pat, esama ir centralizuotų sistemų,
kuomet darbo ir darbuotojų paieška aktyviai vyksta specializuotose platformose ir susitikimuose.
Vienas tokių pavyzdžių – ekonomistų asociacijų (pvz., Europoje, JAV) sukurtos Ekonomistų darbo
rinkos (angl. Job Market for Economists) platformos ir jų vykdomi (kartą ar du per metus) darbo
paieškoms skirti susitikimai8. Tokioje sistemoje dalyvavę pora informantų dalinosi savo patirtimi:
dalyvaujant tokio pobūdžio darbo rinkoje šalies aspektas nėra visa lemiantis, ypač, kai siūlomos
pozicijos yra pakankamai specializuotos; pirmiau institucija atsirenka kandidatus, kuriuos kviečia
pokalbiui, o pastarieji po visų susitikimų ir susipažinimų, atsižvelgdami į gautus pasiūlymus, renkasi
kurioje institucijoje nori dirbti (žr. Priede Nr. 2 Lentelė 5).
Taip pat buvo atvejų, kuomet informantus kvietė likti / atvykti dirbti į institucijas, kuriose jie jau turėjo
patirties doktorantūros studijų ar stažuočių metu. Ankstesnė įgyta doktorantūros studijų, stažuočių
patirtis konkrečioje institucijoje gali turėti įtakos abipusiam apsisprendimui – viena, tai pati institucija,
gali siūlyti pasilikti ir tęsti tyrimus; antra, svarstant apie tolesnes karjeros galimybes pats asmuo
pagal jau sukauptą žinojimą (apie tą instituciją ir joje vykstančius procesus) gali panaudoti sprendimų
priėmimui. Tačiau ne visada, net ir pakvietus tęsti mokslinius tyrimus, asmuo yra garantuotas, kad

8 Pavyzdžiui, Europos ekonomikos asociacija (angl. European Economic Association) turi savo ekonomistų darbo rinkos platformą (angl.
European Job Market for Economists) skirtą centralizuotai darbo paieškai ekonomikos srityje. Daugiau informacijos:
https://www.eeassoc.org/index.php?site=&page=288&trsz=287.
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siūloma pozicija bus užtikrinta – konkurencija, teikiant paraiškas – išlieka (informantų pasisakymų
pavyzdžius žr. Priede Nr. 2 Lentelė 6).
Pav. 4. Kodų žemėlapis. Kaip rinkosi (renkasi) institucijas, kuriose dirba (norėtų dirbti)

Renkantis darbovietę, galima išskirti tris esminius aspektus, kurie gali turėti įtakos: 1) šalies
kontekstas; 2) asmeniniai veiksniai; 3) konkrečios institucijos teikiamos galimybės:
1) šalies kontekstas – renkantis, kur dirbti mokslinį darbą, gali būti atsižvelgiama į šalies kultūrą,
mokesčių sistemą bei į MTEP sistemą šalyje (pvz. į mokslo sistemos išvystymą, skiriamą
finansavimą ar pristatymą visuomenei) ar jau įgytą darbo patirtį ir susikurtą profesinį tinklą
(informantų pasisakymų pavyzdžius žr. Priede Nr. 2 Lentelė 7);
2) asmeniai veiksniai – tai aspektai, kurie gali būti siejami su asmens motyvacija plėtoti savo
turimas kompetencijas ar įgyti darbinės patirties tam tikroje srityje. Taip pat šiuo atveju
asmeniniams veiksniams priskirtini asmens pasirinkimai, derinant sprendimus su gyvenimo
partneriais dėl geografinio mobilumo ar kitų su darbine veikla susijusių aspektų – laikant, kad
asmeninai santykiai gali turėti įtakos vidinei motyvacijai, požiūriui, gyvenimo stiliui ir
priimamiems sprendimams dėl karjeros (informantų pasisakymų pavyzdžius žr. Priede Nr. 2
Lentelė 8);
3) su institucija susiję aspektai, į kuriuos atsižvelgiama renkantis kur dirbti, apima jau kiek
siauresnį ir detalesnį nei šalies mokslo sistemos išvystymas lygmenį: atsižvelgiama į institucijoje
siūlomas darbo sąlygas ir karjeros perspektyvas, sritis ar tematikas, kuriose institucijos turi
sukauptą ekspertinį žinojimą ir pan. (informantų pasisakymų pavyzdžius žr. Priede Nr. 2 Lentelė
9). Kalbantis apie detalesnius kriterijus, į kuriuos informantai atsižvelgia rinkdamiesi, kokioje
institucijoje nori dirbti, galima išskirti:
• Darbo sąlygas – kurios apima siūlomo kontrakto trukmę, siūlomą atlyginimą ar galimą pritraukti
finansavimą tyrimams bei institucijos turimą infrastruktūrą;
• Tyrimų tematikas, pobūdį – kurios apima institucijos prestižą tyrėją dominančiose srityse, tyrimų
grupių ir interesų sutapimą ar tyrimų pobūdį;
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• Asmenybes dirbančias institucijoje – kur svarbus ne tik bendro interesų lauko turėjimas, bet ir
tarpasmeniniai santykiai;
• Karjeros perspektyvos – aktualu tiems, kurie ieško aukštesnės pozicijos ar mato, kad ateityje
tokia perspektyva institucijoje nusimato;
• Studentų motyvacija – tyrėjams, kurių darbas neatsiejamas nuo dėstymo – svarbu gali būti ir
tai, kokie studentai pasirenka instituciją studijoms.

2.1.2. Renkantis instituciją doktorantūros studijoms
11 informantų pasakodami apie savo karjeros kelią dalinosi aspektais, kurie turėjo įtakos jų
pasirinkimui kokioje institucijoje studijuoti doktorantūrą.
pav. 5. Kodų žemėlapis. Kaip rinkosi institucijas, kuriose norėjo / pasirinko studijuoti

Atsižvelgiant į tyrimo dalyvių pasakojimus, galima išskirti kelis pagrindinius dalykus, kurie atsispindi
pasakojimuose apie doktorantūros studijų vietos pasirinkimą (pav. 5):
1) asmeniniai veiksniai, kur institucijos pasirinkimui įtakos turėjo turimi (i) asmeniniai ryšiai (kaip
pavyzdžiui, atsižvelgiama į kitų žmonių rekomendacijas ar pasakojimus apie institucijose
dirbančius tyrėjus; šeimos persikraustymas iš Lietuvos į kitą šalį) ar (ii) institucijos suteikiamos
galimybės stiprinti turimas kompetencijas (pvz., savarankiškumo mokymasis, noras mokytis
dominančios srities ar aktyvus akademinis gyvenimas institucijoje, leidžiantis plėsti žinias ne tik
dominančioje mokslo srityje) (informantų pasisakymų pavyzdžius žr. Priede Nr. 2 Lentelė 10).
2) finansiniai veiksniai, kai renkantis instituciją taip pat buvo atsižvelgta į tai, kokios sąlygos buvo
gauti: (i) finansavimą studijoms (pvz. gautas pilnas finansavimas), (ii) pragyvenimui (pvz.,
gauta stipendija su pilnu išlaikymu ar sudaromos galimybės dirbti), ar (iii) kelionėms (pvz.,
institucija skiria gerą finansavimą kelionėms) (iliustruojantys informantų pasisakymų pavyzdžiai
Priede Nr. 2 Lentelė 11).
3) su konkrečia institucija susiję aspektai, kaip pavyzdžiui, (i) institucijos prestižas
(universiteto vardas, vieta reitinge, gera reputacija, ar pan.), (ii) institucijoje dirbančio
akademinio personalo kompetencijos ir tyrimų sritys (pvz. kokie profesoriai ir kaip jie dirba
su doktorantais, ar tai srities profesionalai dominančioje temoje); (iii) institucijos tyrimų
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pajėgumai; (iv) studijų kokybė (pvz., kaip vyksta studijų procesas ir ar studentui teikiamas
pakankamas dėmesys bei kur, po studijų baigimo, įsidarbina absolventai) (informantų
pasisakymų pavyzdžius žr. Priede Nr. 2 Lentelė 12).

2.2. Darbo sąlygos
Viena iš interviu metu aptartų pagrindinių temų – dalykai, kurie tyrimo dalyvius labiausiai motyvuoja
dirbti bei kokius esminius privalumus ir trūkumus jie išskirtų, galvodami apie darbo sąlygas tose
institucijose, kuriose jie dirba, studijuoja doktorantūroje. Šiais klausimais siekta išsigryninti, kokie
aspektai svarbiausi galvojant apie tyrėjų pritraukimą ar išsaugojimą darbo vietoje. Tikimasi, kad
atsakymai į klausimus gali reikšmingai prisidėti prie diskusijų bei sprendimų paieškų gerinant tyrėjų
darbo sąlygas ir didinant pačios mokslo sistemos patrauklumą Lietuvoje.

2.2.1. Kas labiausiai motyvuoja būti ten, kur dabar yra
Apibendrinant tyrimo dalyvių pasidalinimus, apie tai, kas juos motyvuoja būti tose institucijose,
kuriose jie interviu atlikimo metu buvo (dirbo tyrėjais, dėstė, studijavo doktorantūroje), galima
pastebėti, kad šalia materialių, praktiškų ar su darbo sąlygomis, tyrėjo karjera susijusių aspektų, taip
pat yra minimi patiriami jausmai, tarpasmeniniai santykiai (pav. 6). Tam tikrais atvejais, kalbant apie
tai, kas motyvuoja dirbti dabartinėse institucijose, paliečiami ne tik su ta konkrečia institucija susiję
aspektai, bet ir pateikiami pavyzdžiai susiję bendrai su šalyje vyraujančia kultūra, darbo sąlygomis,
kai kuriais atvejais, lyginama su tuo, kaip yra institucijoje ir kaip buvo Lietuvoje.
pav. 6. Kodų žemėlapis. Veiksniai motyvuojantys informantus dirbti, studijuoti doktorantūroje
dabartinėse institucijose
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Motyvuojančios darbo sąlygos gali apimti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

užimamą poziciją institucijoje (pvz., stabili, nuolatinė arba reta ir sunkiai pasiekiama pozicija;
darbas laikomas valstybės tarnyba);
galimybę turėti savo komandą;
finansinius aspektus, susijusius su gaunamu atlyginimu, finansavimo galimybėmis, kurios yra
suteikiamos vizitams, konferencijoms ar projektų įgyvendinimui;
laiko paskirstymą darbo (doktorantų atveju studijų) atžvilgiu;
infrastruktūrą, suteikiančią prieigą prie reikalingų duomenų, informacijos šaltinių, programų ar
galimybes dirbti naujose, pilnai aprūpintose laboratorijose;
minimalią biurokratiją;
galimybes aktyviam dalyvavimui tarptautiniame ir lokaliame lygmenyse;
gerai išvystytą mokslinio bendradarbiavimo struktūrą;
institucijos prestižą, tarptautiškumą ar strategiškai patrauklią jos lokaciją;

Tarpasmeniniai santykiai su kolegomis, taip pat turi svarbų vaidmenį galvojant apie tai, kas kalbintus
tyrėjus motyvuoja dirbti ar studijuoti jų dabartinėse institucijose. Išskiriami ne tik geri, draugiški
santykiai, bet ir hierarchizuotų santykių nebuvimas ar nuoširdus rūpinimasis kolegomis bei kolegų
entuziazmas ir aktyvumas. Bendras pasitikėjimas mokslininkais, įsipareigojimo ir atsakomybės
jausmai bei laisvės pojūtis taip pat gali motyvuoti dirbti tyrėju vienoje ar kitoje institucijoje. Kaip
pastebėjo keli informantai, pats tyrėjo darbas, tai ką jie daro, noras dalintis atradimais yra
motyvuojantys veiksniai (minėtus aspektus iliustruojantys informantų pasisakymų pavyzdžiai pateikti
Priede Nr. 2 Lentelė 13).

2.2.2. Darbo sąlygų privalumai ir trūkumai
Interviu metu su informantais buvo kalbamasi apie darbo laiko pasiskirstymą (pvz., tarp dėstymo,
tyrimų ir administracinių veiklų); institucijos turimą infrastruktūrą tyrimų įgyvendinimui; gaunamą
administracinę pagalbą vykdant projektus; su finansavimu, mokslinių vizitų galimybėmis susijusius
aspektus. Kai kuriais atvejais, aptariama ir atmosfera vyraujanti darbe. Taip pat šio skyriaus
pabaigoje aptariami tyrėjo karjera socialiniu-ekonominiu požiūriu bei kilimo karjeros laiptais
institucijos viduje aspektai. Šioje dalyje stengtasi informantų pasisakymus apie darbo sąlygas
pateikti privalumų ir trūkumų atžvilgiu. Ne visais atvejais informantai tiesiogiai įvardindavo, kad
vienas ar kitas su darbo sąlygomis susijęs aspektas yra laikytinas būtinai trūkumu ar privalumu, tad
pateiktas skirstymas yra orientacinio pobūdžio, galvojant ar pasisakyme minimi dalykai nurodo ar
moksliniams tyrimams skiriama daugiau laiko, turima daugiau galimybių, sulaukiama daugiau
pagalbos ar atvirkščiai. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai buvo kalbama, kad dėstymui laiko skiriama
daugiau nei mokslinei veiklai, informanto pasisakymas priskirtas prie trūkumų, jeigu kalbama apie
tai, kad institucijoje yra nustatyta tam tikra struktūra, pagal kurią proporcingai paskirstomas darbo
laikas – tai laikyta privalumu, tačiau, jei pasakojant toje tvarkoje įvardinama, kad struktūros
nesilaikoma arba skiriama mažiau laiko tyrimams – tai laikyta kaip trūkumas mokslinių tyrimų
įgyvendinimo atžvilgiu (informantų pasisakymų iliustruojančius pavyzdžius žr. Priede Nr. 2 Lentelė
14).
2.2.2.1. Darbo laiko paskirstymas
Kalbant apie darbo laiko pasiskirstymą tyrimų ir kitų veiklų įgyvendinimui, matyti, kad situacija gali
priklausyti nuo:
i. institucijos tipo, kurioje dirbama, pvz., dirbant tyrėju mokslų akademijoje ar institute – dėstymo
veiklų nėra vykdoma, tačiau dirbant universitete, tokių veiklų neišvengiama;
ii. užimamos pozicijos institucijoje, pvz., jei užimama profesoriaus pozicija, tuomet dėstyti yra
privaloma, jei dirbama mokslinio bendradarbio (angl. research fellow) pozicijoje, dėstymas nėra
privalomas arba, jei informantas tuo pačiu metu yra dėstytojas universitete ir medikas institucijai
priklausančioje ligoninėje, tyrimų vykdymas nėra privalomas;
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iii. nuo darbo sutartyje numatyto darbo laiko paskirstymo (neretai informantai minėdavo, kad jų
darbo laiko paskirstymas skirtingoms veikloms yra reglamentuotas darbo sutartyje).
pav. 7. Kodų žemėlapis. Darbo sąlygos: darbo laiko paskirstymas

Darbo laiko paskirstymo tarp skirtingų veiklų (dėstymo, tyrimų vykdymo, administracinio darbo ar kt.)
privalumais galima būtų laikyti kuomet:
a) išlaikomas adekvatus dėstymo krūvis ir dėstymas susijęs su konkrečia tiriamąją veikla –
pavyzdžiui, viena informantė, pasidalino savo patirtimi Lietuvoje, kur dėstymo krūvis būdavo
didelis ir palyginimui pateikiama esama situacija:
„Galvojau irgi paminėsiu, kad buvo tokie ganėtinai svarbūs dalykai, ganėtinai paprasti, bet tai buvo kasdienybė.
Tarkim, aš nežinau kaip kiti žmonės tai identifikuoja, bet tuo metu irgi kadangi tu esi įdarbintas, kaip lektorius,
dėstymo krūvis yra beprotiškai, tikrai beprotiškas. Aš nežinau kiek aš ten turėdavau, jeigu paskaičiuoji per visus
metus, kadangi tai yra [įvardinama mokslo kryptis] – labai daug studentų, ir pas mus būdavo labai daug grupių ir
[įvardinama kita mokslo kryptis] pavyzdžiui turi dėstyti nuolat, tai yra labai daug tyrimų <..>. Ir daug grupių – būdavo
šešios ar septynios grupės per vieną ciklą, sakykim, semestrą. Ten vertiesi per galvą. Ten ištisai dėstymas,
dėstymas, dėstymas, dėstymas. Ir to laiko netgi, kad pagalvot, skirti sau laiko, kad būt laboratorijoj arba, kad rašyti
projektus – tai būdavo labai labai minimaliai. Tai čia, man atrodo, vienas iš elementų, kur visi visi gali pasakyt tą
patį. O palyginus kaip čia, pavyzdžiui, tai aš irgi dabar skaitausi kaip Assisstant Professor, nu tai dėstymo pozicija
irgi, bet aš dėstau per visus metus realiai kokia maksimum 50 valandų gal. [T: Per semestrą ar per visus metus?]
Per visus metus 50 valandų. Ir viskas. Ir čia jie skaito, kad čia jau yra gerai. Ir dažniausiai tavo dėstymas yra susijęs
su tavo moksline sritim. Ta prasme tu nedėstai kažko sausai, bet tu dėstai tą, ką tu žinai, kur tu dirbi ir duodi
daugiausia studentams, kur tu daugiausiai gali dalintis ir ko jie išmoksta iš tavęs.“ (AN_Danija)

b) atsižvelgiant į esamą tyrėjo situaciją, proporcingai galima perskirstyti laiką, pvz., jeigu tyrėjas
turi išorinį finansavimą, jam dėstymo skiriama mažiau, jei neturi – daugiau;
c) dirbant nuolatinėje pozicijoje, sumažėjus dėstymo krūviui (pvz., vienais metais nereikia dėstyti
kokio nors kurso), tyrėjo atlyginimas nėra sumažinamas, jis tuomet gali skirti daugiau laiko
tyrimams;
d) kuomet nėra griežto darbo valandų paskyrimo ir tyrėjas gali bet kokiu jam patogiu metu vykdyti
mokslinę veiklą;
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Prie trūkumų išskirtini aspektai:
a) informantų minimas didelis darbo krūvis bendrai arba išskiriant konkrečiai dėstymą ar
administracines veiklas, kurie sumažina mokslui skiriamą laiko dalį;
b) nors ir yra formali tvarka, pagal kurią paskirstytas darbo laikas, tyrėjui tenka aktyviai veikti,
derėtis, kad nebūtų užkrauta daugiau dėstymo;
c) esant formaliai tvarkai, kuomet yra nustatytas darbo laiko (etato) paskirstymas konkrečioms
veikloms, gautas išorinis finansavimas tyrimų įgyvendinimui nebūtinai padeda pakeisti numatytą
laiko paskirstymą tyrimų įgyvendinimo naudai ir turi padengti egzistuojančią dalį skirtą tyrimams
numatytą kontrakte (iliustruojančius informantų pasisakymus žr. Priede Nr. 2 Lentelė 14).
2.2.2.2. Tyrimų infrastruktūra
Keli informantai išskyrė darbo sąlygų aspektus susijusius su tyrimų infrastruktūra (pav. 8). Galima
pastebėti, kad kai kuriais atvejais nebūtinai sąlygos užsienio institucijose infrastruktūros atžvilgiu yra
geresnės nei Lietuvoje.
pav. 8. Kodų žemėlapis. Darbo sąlygos: infrastruktūra

Prie privalumų, infrastruktūros atžvilgiu, galima būtų priskirti tokius atvejus, kuomet informantai mini,
kad:
a) jiems užtikrinami svarbiausi poreikiai, t.y. suteikiamas kompiuteris darbui, darbo erdvės ar pan.;
b) kuomet institucija savo turimą infrastruktūrą gali panaudoti kaip papildomą pajamų šaltinį ar kai
dalinimasis ja prisideda prie bendradarbiavimo skatinimo.
Infrastruktūros trūkumams priskirtini aspektai gali būti susiję su:
a) infrastruktūros būkle, pvz., pora informančių pastebėjo, kad nebūtinai dabartinių institucijų,
kuriose jos interviu atlikimo metu buvo, turima infrastruktūra yra geresnė negu Lietuvoje;
b) prieiga prie mokslinės literatūros, pavyzdžiui, vienas informantas dalinosi, kad lyginant su JAV
universitetais, prieiga prie duomenų bazių jo institucijoje yra apribota;
c) valstybės ar institucijos skiriamo finansavimo infrastruktūrai nepakanka, tuomet siekiant gerinti,
plėsti infrastruktūrą reikalinga ieškoti išorinio finansavimo šaltinių (per projektus) (informantų
pasisakymus minėtais aspektais žr. Priede Nr. 2 Lentelė 14).
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2.2.2.3. Administracinė ir kita pagalba projektų valdyme
Kalbantis apie darbo sąlygas su informantais, kai kuriais atvejais taip pat buvo paliesti
administraciniai aspektai susiję su projektų valdymu. Dalis pasisakymų sietini su pačių institucijų
viduje vykstančiais procesais, kuomet institucijos administracijos darbuotojai padeda pildant
paraiškas dėl projektų ar kitaip palengvina tyrėjų darbą; kita dalis pasisakymų sietina su išorinėmis
institucijomis, kaip pavyzdžiui, nacionaliniais mokslo finansavimo fondais, ir ten vyraujančia darbo
kultūra (pav. 9).
pav. 9. Kodų žemėlapis. Darbo sąlygos: administraciniai aspektai

Administracinių veiklų atžvilgiu privalumų kategorijai galima būtų priskirti tokius informantų minimus
aspektus:
a) kai institucijos administracija padeda projektų rengimo procesuose (pvz., teikiama informacija
apie finansavimo galimybes, padedami surasti partneriai, rengiami mokymai ar surandami
konsultantai; teikiama teisinė pagalba) ar rengiant projektų ataskaitas, teikiant pagalbą
finansiniais klausimais;
b) kai išorinės institucijos, teikiančios finansavimą moksliniams tyrimams, pasižymi mažesniu
formalizmu, teikia konsultacijas, sudaro sąlygas gauti informaciją anglų kalba; joms būdingas
lankstesnis požiūris ar pasitikėjimo mokslininkais kultūra.
Informantų užimamos pozicijos bei institucijų darbo sąlygos yra skirtingos, todėl esama patirčių,
kuomet atvirkščiai yra įvardinamas administracinės pagalbos trūkumas, pavyzdžiui dalykuose, kurie
nėra tiesiogiai susiję su mokslinių tyrimų įgyvendinimu (pvz. dokumentacijos pildymas siekiant gauti
vizą įdarbinamam užsieniečiui projekte) arba kaip tik išreiškiamas komandos, padedančios rašyti
paraiškas projektams ar publikacijas trūkumas. Viena informantė pastebėjo, kuomet institucija yra
pakankamai didelė, jai reikalingas ir didelis administracinis aparatas, kuris gali tapti kliūtimi:
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„<..> universitetas yra labai didelė biurokratinė mašina, kur daug administracinių sistemų ir personalo, kas
mokslinėje veikloje dažniau yra kliūtis nei pagalba.“ (M_Danija).

Informantų pasisakymų pavyzdžiai administracinių aspektų atžvilgiu pateikiami Priede Nr. 2
Lentelė 14.
2.2.2.4. Finansavimas tyrimų įgyvendinimui
Vienas iš svarbių elementų reikšmingų mokslinių tyrimų įgyvendinimui ir lemiančių tyrėjų darbo
sąlygas – finansavimas.
pav. 10. Kodų žemėlapis. Darbo sąlygos: finansavimas tyrimų įgyvendinimui

Kai kurios institucijos turi savo vidinius finansavimo mechanizmus (pvz., investicinius fondus), vis tik
institucijų biudžetas nemaža dalimi priklauso nuo pritraukto išorinio finansavimo iš projektinių veiklų
ir tyrėjai siekdami vykdyti savo tyrimus, turi teikti paraiškas įvairiems mokslinius tyrimus
finansuojantiems fondams, pavyzdžiui:
„Jų [institucijos, kurioje dirba] biudžetas didele dalim priklauso nuo tų grantų, nes padengia atlyginimus, jie sutaupo
daug pinigų, dalį biudžeto gali instituto reikmėms išleisti – jie gali padengti ką jie nori, pavyzdžiui, pastato šildymui
ar panašiai.“ (N_Čekija)
„Dabar aš kalbėsiu apie universitetą [kuriame šiuo metu dirba], nes šiaip labai įvairiai būna atskirose institucijose.
Būtent mano dabartinėj institucijoje yra du dalykai: vienas dalykas, kad universitetas [kuriame šiuo metu dirba] yra
vienas iš tų naujų taip vadinamų universitetų, kur buvo anksčiau politechnika, o 92-metais buvo suteiktas
universiteto vardas. O dauguma tų naujų universitetų nėra turtingi. Tai reiškia, kad jie turi labai ribotus išteklius. Jie
nėra kaip Oksfordas ar Kembridžas – neturi savo vidinių grantų, jie neturi gal tiek investicinių fondų – jie neturi tiek
kiek tie senieji universitetai. Tai už tai finansavimas moksliniams tyrimams yra labai ribotas. <..> Nu ir laikas nuo
laiko būna skelbiami mažų grantų konkursai. Ten padaryt mažesnei kokiai studijai. Bet čia kalba apie labai
nedidelius pinigus – nuo 1000 iki 2000 svarų – tokie labai minimalūs. O jeigu turi ambicingesnių tyrimų idėjų – reikia
aplikuoti į išorinius fondus išoriniam finansavimui“ (SH_Jungtinė Karalystė)
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Kaip pastebėjo viena informantė, sėkmingas dalyvavimas konkursiniame finansavime itin svarbus
mokslininkui kylant karjeros laiptais ir kartais, darbas laboratorijoje, kurioje turima viskas ko reikia ir
nereikia konkuruoti dėl finansavimo, gali neigiamai atrodyti asmeniniame curriculum vitae:
„<..> čia yra mokslininko toks dalykas – CV tu turi turėt visokių laimėtų stipendijų. Tai realiai irgi toks juokingas
fenomenas – ir aš tik neseniai susivokiau, kad kai tu esi labai turtingoj, nu nebūtinai labai, bet turtingoj laboratorijoj,
kur tau užtenka pinigų tam, kam tau reikia, tai tada labai blogai, nes tavo CV – tu niekur neaplikuoji gauti finansų –
nes tau viską laboratorija gali apmokėt. Tai tada kai tu po to aplikuoji sekančiuose žingsniuose, tai jie nemato jokio
track record, kad tu visąlaik kažką gerai darei.“ (N_Jungtinė Karalystė)

Siekiant išskirti privalumus, kuriuos mini informantai finansavimo atžvilgiu, jie labiau sietini ne su
konkrečios institucijos suteikiamomis galimybėmis (pvz., kai institucija padeda padengti publikavimo
kaštus), bet greičiau išoriniais finansavimo šaltiniais, kurie suteikia galimybes konkuruoti ir pritraukti
finansavimą savo tyrimams, pavyzdžiui:
a) yra galimybių teikti paraiškas įvairiems skirtingo pobūdžio finansavimo šaltiniams, pavyzdžiui,
šalyje yra daug nacionalinių finansavimo fondų, galima teikti paraiškas įgyvendinti ministerijų
užsakomuosius mokslinius tyrimus bei yra galimybių pritraukti finansavimą iš įmonių, taip pat
galima teikti paraiškas europiniams projektams;
b) jei šalies tyrėjai yra stiprūs kokioje nors srityje, jie būna paklausūs kaip tyrimų partneriai
europiniuose projektuose;
c) esama finansavimo galimybių orientuotų į jaunuosius tyrėjus;
d) yra fondų, kurie padeda pasiruošti didesniems projektams (informantų pasisakymus
finansavimo aspektu žr. Priede Nr. 2 Lentelė 14).
Nors kai kurie tyrėjai vardino išorinio finansavimo galimybių įvairovę, viena informantė pastebėjo,
kad išorinio finansavimo paieškos gali turėti įtakos tyrimų laisvei:
„[T]: - Kokios sąlygos Jums sudaromos atlikti mokslinius tyrimus?
[I]: - Daug laisvės, bet reikia pačiai surasti, pinigus, o šis procesas turi savo specifiką, kas mokslinių tyrimų laisvę
riboja.“ (M_Danija)

2.2.2.5. Moksliniai vizitai
Galimybės tyrėjams išvykti į mokslines stažuotes, konferencijas – vienas iš aspektų atskleidžiančių
tyrėjų darbo sąlygas.
pav. 11. Kodų žemėlapis. Darbo sąlygos: moksliniai vizitai
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Kaip ir ankstesniais atvejais, finansavimo sąlygos kalbintų tyrėjų moksliniams vizitams skiriasi ir
apibendrintai teigti, kad užsienio šalyse sąlygos išvykti į konferencijas ar ilgalaikiams tyrimų vizitams
yra geresnės nei Lietuvoje – negalima. Vienos institucijos gali pilnai finansuoti kviestinių dėstytojų,
mokslininkų vizitus, apmokėti dalyvavimo konferencijose kaštus (pvz., tai minėjo informantai iš
Vokietijos, Italijos, Honkongo, Estijos) ar sudaryti sąlygas išvykti stažuotis ilgesniam laikui
(Honkonge dirbančio tyrėjo atveju), kitos institucijos vizitams skiria mažesnius biudžetus ir ragina
mokslininkus labai atidžiai pasirinkti į kokias konferencijas jie planuoja važiuoti (pvz., tai minėjo
Danijoje, Kanadoje dirbančios tyrėjos), todėl tyrėjai skatinami ieškoti išorinio finansavimo galimybių
(pvz., tai minėjo Čekijoje dirbantis tyrėjas). Dalyvavimas projektuose, neretai padeda padengti
mokslinių vizitų kaštus projekto lėšomis. Be finansinių aspektų (kai padengiamos vizitų išlaidos), kaip
privalumai dabartinėse institucijose minėtini lankstumas, mažesnio popierizmo poreikis norint išvykti
į vizitus, pavyzdžiui:
„<..>Tiesiog turbūt skirtumas tas, kad [Lietuvos] universitete yra kažkokia išskirtinė privilegija gauti tą finansavimą.
Tuo tarpu [Italijoj] nėra tų problemų – visi gauna vienodai. Bet vėlgi tas [Italijos] variantas – nereikia jo generalizuot,
nes tai yra nu išskirtinė mokymo įstaiga. Ir tikrai žinau, kad kiti Italijos universitetai tikrai to neturi. <..> Šiaip tiesiog
bendras toks pojūtis, kad daugiau to popierizmo buvo [minimas universitetas, kuriame studijavo Lietuvoje] ir buvo
daug sudėtingiau ir jaučiausi, kad „O ačiū, kad man davėt“ – toks buvo labai didelis pasiekimas, o kažkaip [Italijoje],
jeigu tu važiuoji, tai visur važiuoji. <..> Bet kas liečia keliones į archyvus ir taip toliau, tai vėlgi ta pati situacija.
Manau, kad [universitete, kuriame dabar yra] yra lengviau gauti pinigų. Nu tu sakai: „man reikia į tą archyvą“.
Vadovas pasirašo, kad jam reikia į tą archyvą. Ir tu važiuoji į tą archyvą. Viskas. Ten nėra kažkokių papildomų..
nėra čia kažkoks competition‘as, nėra kad tu turi konkuruoti dėl kažkokių fondų, kad „čia mano geriau, man labiau
reikia“ ar kažką. Jeigu tau reikia, tai tu ir važiuoji.“ (H_Italija)

Informantų komentarai minėtais aspektais pateikiami Priede Nr. 2 Lentelė 14.
2.2.2.6. Tyrėjo pozicija socialiniu-ekonominiu požiūriu
Kalbantis apie tyrėjų darbo sąlygas, kai kuriais atvejais buvo paliesta neužtikrintumo dėl užimamų
pozicijų problematika, taip pat su tyrėjo atlyginimu ar šeimine padėtimi susiję aspektai (iliustruojantys
informantų pasisakymai šia tema pateikti priede Lentelė 14).
pav. 12. Kodų žemėlapis. Pozicija socio-ekonominiu požiūriu
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Jau anksčiau minėta, kad gaunamas atlyginimas yra motyvacinis veiksnys dirbti institucijoje.
Atlyginimo atžvilgiu, taip pat galima pastebėti, kad esama skirtingų patirčių – vieniems atlyginimai
atrodo motyvuojantys, teisingi, tačiau keli kiti tyrėjai išskyrė ir trūkumus su kuriais teko susidurti.
Pavyzdžiui, Čekijoje dirbantis tyrėjas pastebėjo, kad šioje šalyje, tyrėjo atlyginimas, lyginant su
kitomis Vakarų Europos šalimis yra mažesnis ir pritraukiant kandidatus iš kitų šalių dirbti jo projekte,
gali būti sudėtingiau, be to, pastebėjo, kad skirtingas pozicijas (nuolatinę ir nenuolatinę) užimančių
tyrėjų atlyginimai gali skirtis pirmojo nenaudai (šį aspektą minėjo ir tyrėjas dirbantis Švedijoje):
„Jau matau keletą kandidatų, yra gerų. Aš spėju, jie turės ir kitų pasiūlymų, gaus iš kitų institucijų. Dar neaišku kiek
iš tų geriausių kandidatų man pavyks įdarbinti, kadangi atlyginimas nėra didelis Vakarų Europos požiūriu, yra toksai
normalus Prahos lygio. <..> Dažnai taip, būna, kad postdoc‘as gauna didesnį atlyginimą nei asistentas pradedantis.
Kai kam iš asistentų tas nepatinka. Asistentas kaip nuolatinė darbo vieta turėtų būti svarbesnė. Bet galima suprast,
kad postdoc‘as sukelia žmonėm sunkumų gyvenime, nes jeigu turi šeimą, turi kraustytis su visa šeima kažkur, kita
pusė negali trumpam susirasti daro, todėl jiem reikia išlaikyti iš vieno atlyginimo viską. O tas suprantama, kad
pritraukt į postdoc‘ą reikia daugiau pinigų negu asistentui, kuris žino, kad ten galės gyventi, turi šeimą, tenai dirba
jo sutuoktinis. Bet aš manau kad taip, ilgainiui ir asistentai turėtų gauti daugiau negu postdoc‘ai. Tiesiog galbūt
atskiri projektai leidžia tos postdoc‘us pasamdyti už daugiau. O bendras lygis atlyginimų nėra toks, kad asistentai
būtų taip gerai apmokami. Aš kai buvau [minimas universitetas, kuriame dirbo prieš tai], man pavyko gauti iš dviejų
šaltinių finansavimą. Dėl to aš gaudavau atlyginimą didesnį negu asistentas, bet dabar gaunu mažiau negu tuo
metu.“ (N_Čekija)

Taip pat, kaip buvo minėta anksčiau, stabili, nuolatinė pozicija institucijoje yra vienas iš kalbintus
tyrėjus motyvuojančių veiksnių dirbti institucijose, kuriose jie interviu atlikimo metu dirbo. Tačiau,
pastebima, kad tokių pozicijų nėra labai daug ir dažniau pasitaiko terminuotos darbo sutartys. Tam,
kad užsitikrinti sau poziciją, reikalinga pritraukti finansavimą per projektus, pavyzdžiui:
„Pavyzdžiui, kaip sakiau, mūsų universitete nėra permanent, tų tokių nuolatinių vietų mokslininkam. Mes grynai
esam priklausomi nuo projektų. Pavyzdžiui, jeigu aš negaučiau projekto, aš turėčiau kažkur važiuot, kažką keist.
Šituos virš 10 metų išbuvau dėl to, kad labai sekėsi mano profesoriui ir man rašyti projektus ir gauti finansavimą,
kad galėčiau daryti darbą toliau. Bet kitaip – tik dėstytojas turi tą pastovų finansavimą. Visi kiti mokslininkai gyvena
nuo projekto prie projekto. Tu turi tikrai gerai dirbti.“ (N_Airija)

Kaip pastebėjo viena informantė, toks nuolatinis paraiškų rengimas kartais gali kenkti ir psichologinei
asmens gerovei, socialinių ryšių palaikymui:
„Tai realiai tas manau ir psichologinei sveikatai daro problemą ir ten tu negali draugų išlaikyt normaliai, nes tu nuolat
turi keist vietą, ir nuolat turi vis aplikuot, nes podoktorantūros stažuotės realiai ten yra – pavyzdžiui, pas mus
[Lietuvoje] dar yra jaunojo tyrėjo, vyresniojo tyrėjo pozicijos – Anglijoj iš vis nėra tokių pastovių pozicijų. Tu kas tris
metus geriausiu atveju, kas tris metus, kartais kas metus turi vis iš naujo aplikuoti darbui. Tai užtat skatina galbūt
produktyvumą, kad tu privalai kažką padaryt, kad gautum po to finansavimą ar darbo vietą, nu bet tas labai
nestabilumas yra.“ (N_Jungtinė Karalystė)

Kai kuriais atvejais tyrėjo šeiminė situacija taip pat gali turėti įtakos tyrėjo pozicijos (ne)užtikrintumui.
Pavyzdžiui, tyrėjai dirbantys Estijoje, Švedijoje, minėjo, kad tyrėjui derinti karjerą ir šeimą yra
pakankamai palanku, tačiau Jungtinėje Karalystėje doktorantūroje studijuojanti informantė atkreipė
dėmesį, kad kartais, net ir šeimos įsikūrimas konkrečiame mieste ar vaiko susilaukimas ne visuomet
gali būti palankiai priimami ar prisidėti prie pozicijos užtikrintumo ar projekto veiklų pratęsimo:
„Tai netgi pavyzdžiui buvo vienu atveju, kad žmonės norėjo likt [minimas konkretus Jungtinės Karalystės miestas],
netgi tam pačiam mieste keičiant instituciją, ir ten parašė asmeninės priežastys, kad yra šeima, vaikai į mokyklą
eina, namą nusipirko – ir tai buvo nepakankama jiem, kad finansuotų. Tai Lietuvoj užtat yra tas stabilumas gal, bet
man atrodo to stabilumo čia irgi tokią pusiausvyrą reik išlaikyt, kad motyvacija būtų žmonėm kažką daryt, nes bus
nežinau – blogai, jeigu tu nepublikuosi, nedarysi visokių papildomų veiksmų. Tai tas visai, ir socialinės apsaugos,
tai nežinau irgi – buvo mūsų skyriuj vieną kart, kai viena doktorantė susilaukė vaiko ir jai reikėjo tą matternity leave,
kad apmokėtų, tai ją į visas puses stumdė, ir sakė – „kol esat doktorantai, tai neturėkit vaikų“ maždaug, nes neaišku
kas mokės – ar departamentas ar koledžas ar granto finansuotojas ir ją ten stumdė, stumdė ir galiausiai sumokėjo.
Bet jie daro prielaidą, kad kol tu doktorantūroj esi tai maždaug šeimos reikalai čia visai ne tam. Kas ir su
podoktorantūros stažuotėm – yra kai kurie finansavimo šaltiniai, kurie, pas mus laboratorijoj yra dvi, kurios išėjo į tą
matternity leave – nesiverčia liežuvis sakyt motinystės atostogos – tai vienas grantas, pavyzdžiui, jos išėjo pusei
metų, nes irgi čia kaip Lietuvoj – tai niekur taip ilgai nėra – tai vienas grantas – bandys vadovas prašyt, kad
„neišnaudojom pinigų, tai gal galim mes pratęst pusei metų, nes žmogus va iškrito pusei metų; gal gali ilgiau nei
pusę metų padirbt, nei numatyta“. O, pavyzdžiui, netgi Europos Sąjungos grantai tai potencialiai neleidžia taip
pratęst. Tai, jeigu tavo buvo trijų metų postdokas, tai tu susilauki vaiko ir išeini devyniem mėnesiam, tau belieka du
metai darbus nudirbt. Ir po to jau turi vėl konkuruot su kitais žmonėm. Bet yra kartais ir finansavimo šaltinių, kurie
yra tiem žmonėm, kurie turėjo kažkokį break. Tai jeigu vaikus turėjo, ar ten liga kažkokia buvo, ir grįžti po kažkurio
laiko, tai tada į atskirus finansavimo šaltinius gali eit.“ (N_Jungtinė Karalystė)
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pav. 13. Kodų žemėlapis. Tyrėjų mobilumas

Kalbantis su Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Italijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje dirbančiais ar
doktorantūroje studijuojančiais tyrėjais, minėtas nepastovumas, ypač tyrėjo karjeros pradžioje,
atrodo įprastas ir skatintinas dalykas tiek institucijų viduje (pvz., numatant, kad po doktorantūros
studijų asmuo negali likti dirbti tame pačiame universitete), tiek ir konkursinio finansavimo
reikalavimuose (pvz., reikalaujant, kad paraišką teikiantis tyrėjas būtų išvykęs į užsienį bent porai
metų), pavyzdžiui:
„Žodžiu, Šveicarija, bet yra ir kitų šalių – Olandija ar panašiai, tai labai toj mokslinėj karjeroj, akademinėj karjeroj
išvykimas, nežinau kiek čia gaunas 7 ar 10 metų duoda labai didelį ne tik kad pliusą, bet yra labai didelis
reikalavimas kuris vadinasi kaip mobility, kaip negalima būt jokiu būdu tam pačiam universitete, žodžiu, ir
doktorantūrą, ir postdoc‘ą, jeigu Šveicarijoj kas nors daro tam pačiam universitete ir dar toj pačioj grupėj tai čia labai
greitai paskui ta akademinė karjera pasibaigia, nes čia netgi aplikuojant finansavimui į nacionalinį Šveicarijos
mokslų fondą yra visada reikalavimas, kad mažiausiai 24 mėnesius būtum buvęs kažkur užsieny, kad net yra
specialus kriterijus su mobility, kad negalima per ilgai tam pačiam universitete.“ (T_Šveicarija)

Neužsilikimas vienoje institucijoje informantų laikomas kaip normali ir naudinga praktika, kuri:
• suteikia galimybes „išmokti kito bendravimo, kitos struktūros, kitų temų, kito mąstymo“
(M_Izraelis);
• suteikia galimybę būti „nepriklausomu tyrėju“, „skatina produktyvumą“ (N_Jungtinė Karalystė);
• atveria „žmogaus horizontą“ ir leidžia įsivertinti kolegų akimis – „ar tai, ką darai yra naudinga
kažkam kitam, ne tik tavo siauram ratui“ (S_Vokietija_a);
• padeda kilti karjeros laiptais, siekti ilgalaikės pozicijos, dalyvauti konkursinėse esamos šalies
nacionalinio fondo programose bei „įgaut patirties kitokiose grupėse“ ir „kontaktus išplėst <...>
skirtingose šalyse“ (T_Šveicarija);
• institucijose viduje „nepotizmą sustabdo“ (H_Italija).
2.2.2.7. Aukštesnių pozicijų siekimas
Priklausomai nuo kiekvienos institucijos vidinės politikos, tyrėjų patirtys kylant karjeros laiptais ir / ar
siekiant nuolatinės pozicijos (pvz., nuo Assistant Professor iki Professor pozicijų arba nuo tyrėjo su
magistro laipsniu iki vyriausiojo mokslininko pozicijų) gali skirtis, pavyzdžiui:
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• kalbinti tyrėjai dirbantys Šveicarijoje, Honkonge, Kanadoje dalinosi savo patirtimi dalyvaujant
terminuotoje priėmimo į profesūrą (angl. tenure track) sistemoje;
• tyrėja dirbanti Danijoje pasakojo, kad jos institucijoje galioja reikalavimas, dėl podoktorantūros
stažuočių limito, kurį išnaudojus arba gaunama asistuojančio profesoriaus pozicija, arba turima
ieškotis kitos darbovietės;
• tyrėja dirbanti Norvegijoje pasakojo, kad čia kilimas karjeros laiptais inicijuojamas institucijos
vadovui ar pačiam tyrėjui nusprendus, kad atitinka tam tikrus reikalavimus;
• informantė dirbanti Airijoje mokslinės bendradarbės pozicijoje dalinosi, kad jos užimama pozicija
tyrimų įgyvendinimo atžvilgiu institucijoje yra maksimumas, ką galima pasiekti, bet jei norima
pasiekti aukščiausių pozicijų (pvz., profesoriaus), tuomet reikalaujama dirbti ir akademinį darbą.
pav. 14. Kodų žemėlapis. Kriterijai aukštesnei pozicijai

Kylant karjeros laiptais auga ne tik tyrėjo atlyginimas, bet ir įsipareigojimai bei reikalavimai. Kalbant
apie kriterijus aukštesnei pozicijai užimti, tyrėjai išskyrė, kad vertinant atsižvelgiama į rezultatus ne
tik įgyvendinant tyrimus ir dėstant (jei tai universitetas), bet ir į administracines bei visuomenines
veiklas. Priklausomai nuo institucijos vidinės politikos, vertinant rezultatus, kriterijai gali turėti
kiekybinę išraišką arba neturėti skaitine reikšme įvardintų siekinių, bet kaip pastebėjo viena
informantė, „visi vis tiek žino maždaug, kas yra mažai, kas yra daug iš patirties“ (T_Šveicarija).
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Siekiant aukštesnės pozicijos, tiriamajai veiklai skiriamas didžiausias svoris. Kai kuriais atvejais
svarbu ne tik parengtų publikacijų skaičius, jų kokybė, paskelbimo vieta (aukšto reitingo leidiniuose),
bet ir laimėti konkursinio finansavimo projektai, su jais pritraukti pinigai į instituciją, pvz.:
„Konferencijos, visi straipsniai, visi studentai – didelis privalumas, bet jeigu tu tik straipsnius rašysi ir nebus nei
vieno projekto, apie šitą pakilimą nebus net kalbos. Nu tas yra šiek tiek, ar tai pliusas, ar tai minusas, matyt nuo
žmogaus priklauso, tu turi būt pardavėjas. Tu turi parduoti šituos projektus, tu turi žinoti kur yra kokie – kaip call‘ai
yra lietuviškai? [T: kvietimai turbūt paraiškom]. Nu sakykim, tu turi jausti kur kada.“ (T_Norvegija)

Tarptautinis matomumas, pvz. dalyvavimas konferencijose, taip pat svarbus veiksnys vertinant
tyrėjus:
„<..> ir reikia, international visibility [T: dalyvavimas konferencijose?] dalyvavimas konferencijose, bet reikia tokių
ne šiaip prezentacijų, bet labai leading rolių – ten kažką ar pačiam organizuot, ar būt pakviestam kažkokią labai
specialią kalbą daryti, arba šiaip kiti universitetai gali kviesti.“ (T_Šveicarija)
„Bet taip pat mes turime visą sąrašą konferencijų arba leidėjų, kurių išspausdintos publikacijos taip pat neša svorį
ir parodo, kad yra padarytas darbas, yra gautas rezultatas – nu jie yra pripažįstami. [T: - Čia vertinant individualiai
mokslininką ar vertinant instituciją?] Ir mokslininką, ir instituciją. Ta prasme yra skaičiuojama kiek ten buvo
konferencijų, straipsnių, kurios ten sakykim aukšto lygio konferencijose kurioj buvo dalyvauta ir buvo paskelbti
darbai. Nes kaip pavyzdį aš galiu paminėt – yra tokių konferencijų, kur yra pateikiama apie 400–500 darbų į
konferenciją, o konferencija priima apie 30–50 – tai čia patekti į tokią konferenciją yra daug sunkiau negu spausdinti
straipsnį WoS žurnalo pirmoj kvartilėj.“ (N_Estija)

Dirbant universitete, pvz., siekiant docento ar profesoriaus pozicijos, svarbi ir dėstymo patirtis – ne
tik studentų, kuriems dėstoma skaičius, bet ir vadovavimas jų baigiamiesiems darbams, studentų
atsiliepimai, pvz.:
„<..> ar tu darbo vadovas buvai sėkmingams magistrams, sėkmingams doktorantams. Pavyzdžiui, jei žmogus
neturėjo doktorantų – jau profesorium tapt negali. Viskas – čia automatiškai. Jis būtinai turi turėt sėkmingus
doktorantus. Paskiau žiūri dar studentų įvertinimą – kaip jie tave vertina.“ (M_Kanada)

Į administracines, visuomenines veiklas taip pat gali būti atsižvelgiama, pvz.:
„Taip, tenure yra šiek tiek skiriasi tarp universitetų, bet daugiausia yra labai panašus procesas: tu turi pakankamai
gerą dėstymą turėti, bet tai yra mažiau svarbu – vien tik dėstymas tavęs neištrauks; nebūt visiškai užsidaręs ir padėt
su administraciniu darbu irgi bent jau minimaliai; bet visas praktiškai sprendimas yra ant tyrimų. Pirmi du dalykai
gali tau sugadinti, bet labai stipriai nepadės.“ (S_Honkongas)
„visuomeninėj, kaip sakant, veikloj – tas outreach, ta prasme, kad tu skleidi tą savo mokslą – tą irgi jie žiūrėjo. Ir
mes šiuo metu palyginus rimtai tuo užsiimam. Ta prasme, ne tik, kad savo mokslininkų sultyse, bet iš tikrųjų
visuomenei atskleist, pasakot ką mes darom, kodėl mes darom, nes vis dėl to tai ateina iš visuomenės pinigų, tai
yra iš biudžeto finansavimo, ir galų gale tie žmonės turi suprast, kodėl mes ten sėdim užsidarę universitetuose ir
kodėl mes tai darome. Ne vien studentam, bet bendrai visiem aplinkui. Jo. Mokslas – ką darai, kokius projektus
pritrauki, kiek finansavimo, studentai ir tas visuomeninis. [T: - Kokios veiklos čia patenka?] Labiau mokslo
populiarinimo dalykai ir bendravimas su mokyklom. Pavyzdžiui, turim remt jaunus mokinius, pavyzdžiui daryt
mokslinius projektus ir tada tu jiems padedi, jie atvažiuoja į universitetą, šiek tiek bendrauja su tavimi, tu parodai ką
tu darai, galų gale suteiki priemones jiems padaryt tuos paprasčiausius mokslinius tyrimus, kažką patirt savo
mokykloje ir tada jie papasakoja savo draugams, tėvams ir taip toliau. O kitas dalykas yra tos mokslo populiarinimo
publikacijos, bet ir vėl, ne tai, kad specialiuose žurnaluose, o Airijos dienraščiuose, per žinias ir taip toliau. Tai vat
tai yra aukščiausio lygio pasiekimai, jeigu tu sugebi sudomint žinias ir tave pagrindiniu laiku parodo.“ (N_Airija)

Kalbinti tyrėjai, kurie susidūrė su terminuota priėmimo į profesūrą sistema, dalinosi, kad į vertinimo
procesus įtraukiami ir užsienio ekspertai, pavyzdžiui:
a) Honkonge dirbantis tyrėjas minėjo, kad jo parengtą tyrimų aprašą, vertino anoniminiai užsienio
ekspertai:
„Kiek yra iš tavo tyrimų pusės, tai tyrimai yra vertinami tarptautiškai – aš turėjau paruošti savo visus straipsnius,
kuriuos parašiau, aprašyti juos, parašyti savo research statement ir paketas yra išsiunčiamas mūsų atveju dešimčiai
profesorių visam pasauly, kurių aš nežinau kam bus siunčiama. Dėl to tas irgi reklamavimas savęs ir pristatinėjimas
yra labai svarbus, kad tave žmonės žinotų. Jie tada savo universitetuose, dažniausiai Amerikoje, įvertins mano
darbų kokybę anonimiškai, atsiųs tas recenzijas mano vadovams. Vadovai, ten yra keli lygiai, mano departamentas
nusprendžia, tada mano departamento vadovas, tada <..> mokykla ir tada galiausiai universiteto rektorius
nusprendžia ar mane pakelti pareigose ar ne, ar palikti tą tenure, kuris yra svarbus.“ (S_Honkongas)
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b) Kanadoje dirbanti tyrėja dalinosi, kad siekiant docento pozicijos, ją vertino kelios komisijos, tarp
kurių ir tarptautiniai ekspertai:
„Bet įsivaizduokit, trunka metus laiko procesas. 7 komisijos – viena iš jų tarptautinių ekspertų komisija, kad tave
pakelt į docento lygmenį. Tai tave vertina kaip edukologą, tave vertina kaip mokslininką. Tave vertina kokia tavo
kokybė mokslo ir taip toliau. Labai labai griežtas konkursas. Jau čia ne tai, kad tu turi tų straipsnių pakankamai. Ne,
čia dar tik būtų minimumas. Viską ten išnagrinėja tave iki detalių. <..> Pavyzdžiui, kokybę tą kaip edukologo jau
vertint gali tik kiti profesoriai. Jau jokie docentai tavo kokybės dėstymo vertint negali. Reiškia turi vertint tie, kurie
viena pozicija bent jau aukščiau už tave. Ir ta komisija sudaryta tarptautinė – irgi gali būti sudaryta tik iš profesorių.
Pavyzdžiui, jei docento lygmeny, tai komisijoj gali būti docentai, nes tu eini link docento. Aišku, galėtų būti ir
profesoriai, jei kas nori. Bet jei eini link profesoriaus, tai gali būti tik profesoriai. Tai kai vyksta tas procesas, aš galiu
pasiūlyt keturis ekspertus toj srity kur aš dirbu – nu iš Šiaurės Amerikos ar pasaulio lygmens, nesvarbu. Tada
universitetas išrenka du, o kitus du išrenka visai man nežinant.“ (M_Kanada)

c) Šveicarijoje dirbanti tyrėja pasakojo, kad vertinant jos kandidatūrą į profesoriaus poziciją,
siekiant išlaikyti objektyvumą, kreipiamasi į užsienio ekspertus išsakyti nuomonę apie vertinamą
tyrėją:
„Bet visą laiką yra ta vertinimo procedūra su komitetu, kur yra ne universiteto narių sudaryta – bet čia sakykim, kaip
ta profesoriaus pozicija kai samdo, tai yra visą laiką komitetas, ir sakykim mano toj tracking‘e, man atrodo, yra 14
narių ir yra 4, kurie yra ne iš universiteto, bet ir iš kitų universitetų. Paskui dar gali siųsti, siunčia šiaip ekspertam
pasauly parašyt laiškus – nuomonę apie mane, man šito neinformuoja, nes jie nori daryt objektyvų vertinimą.“
(T_Šveicarija)
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3. Mokslinis bendradarbiavimas
Šioje dalyje apžvelgiami aspektai turintys įtakos bendradarbiavimui moksle – kaip atsiranda
bendradarbiavimo ryšiai ir kokios galimos ryšių palaikymo formos, į ką atsižvelgiama renkantis
bendradarbius moksliniams tyrimams, išorinių institucijų pagalba siekiant didinti tarptautiškumą
moksle bei tarptautinį bendradarbiavimą; taip pat dėmesio skiriama bendradarbiavimo formų su
lietuvių tyrėjų diaspora paieškoms.

3.1. Moksliniam bendradarbiavimui įtakos turintys

veiksniai
Tyrėjų mokslinės veiklos praktikos gali būti skirtingos: vienų mokslo krypčių atstovams gali būti
įprasta atlikti individualaus pobūdžio tyrimus, kitiems – dirbti kolektyvuose (žr. priede Lentelė 15).
Tačiau net ir individualiuose tyrimuose bendradarbiavimo su kitais kolegomis neišvengiama. Kartais
pasirinkimą mokslinius darbus rengti vienam gali lemti išorinės aplinkybės, pavyzdžiui, su lyčių
diskriminacija susiję aspektai. Bendradarbiavimas aktualus, kuomet įgyvendinami didesni,
tarptautiniai projektai. Kalbėdami apie bendradarbiavimą įgyvendinant tyrimus informantai dalinosi
teikiama bendradarbiavimo nauda (pvz., padeda keistis žiniomis, vieniems iš kitų mokytis, efektyviau
atlikti tyrimus, be to plačių kontaktų turėjimas prisideda prie didesnio publikacijų skaičiaus). Vienas
socialinių mokslų informantas pastebėjo, kad socialiniuose moksluose kolektyvinis darbas tampa
tendencija, kai tyrimai empiriniai.
Pav. 15. Kodų žemėlapis. Kaip užsimezga bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas įgyvendinant tyrimus neretai užsimezga per asmeninius kontaktus (Pav. 15).
Asmeniniai kontaktai gali megztis įvairiuose renginiuose, vizituose. Bendradarbiavimo ryšiai gali
užsimegzti dėl tyrėjų aktyvaus dalyvavimo įvairaus pobūdžio mokslo renginiuose
(konferencijose, seminaruose, vasaros mokyklose ir kt.), kur atsiranda galimybė pristatyti save ir
pamatyti ką veikia kiti tyrėjai. Kartais bendradarbiavimą gali inicijuoti pats tyrėjais, o kartais
įsitraukti į tyrimus gali pakviesti kiti – vadovai, buvę ar esami kolegos, draugai ar pažįstami –
žinantys, kad tyrėja(-s) dirba atitinkamoje srityje.
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Informantų pasiteiravus kaip jie pasirenka su kuo bendradarbiauti, ar turi išskyrę kokius nors
esminius dalykus – kriterijus – į ką atsižvelgia ieškodami partnerių tyrimams, galima išskirti, kad
renkantis partnerius reikšmingi:
•
•
•
•

bendri interesai;
profesinės kompetencijos bei karjeros stadija;
asmeninės savybės ir pasitikėjimas (paremtas ankstesne patirtimi ar rekomendacijomis);
suteikiamos galimybės atlikti tyrimus (informantų pasisakymų pavyzdžius žr. Priede Nr. 2
Lentelė 16Lentelė 16. Iliustruojantys pavyzdžiai, kaip atsirenkama su kuo bendradarbiauti).

Informantų taip pat buvo teiraujamasi apie bendradarbiavimo susitarimus tarp šalių ir institucijų,
kokią įtaką jų asmeniniams pasirinkimams su kuo bendradarbiauti turi tokio pobūdžio susitarimai.
Bendrai tariant mokslininkai partnerius tyrimams įgyvendinti pasirenka laisvai. Vis tik galima išskirti,
kad tam tikros finansavimo programos, gali turėti įtakos tam, kokiose šalyse partnerių ieškoma:
pavyzdžiui, nurodant kvietimuose dėl partnerių iš tam tikrų regionų, šalių, rengiant kelių šalių bendras
finansavimo programas (informantų pasisakymų pavyzdžius žr. Priede Nr. 2 Lentelė 17). Pačios
institucijos gali skatinti tyrėjus bendradarbiauti su tam tikromis šalimis arba suteikti papildomą
finansavimą, kuomet bendradarbiaujama su geromis institucijomis, pavyzdžiui:
„Europiniuose projektuose labai mėgsta, kad būtų East Europe, Pietų Europa, Šiaurės Europa. Mes kai patys sėdim
Šiaurės Europoj, tai mums Lietuva labai dažnai tinka vien dėl geografinio išsidėstymo. (T_Norvegija)
„Bet ant kiek mūsų universitetas tikslingai vysto jį – aš sakyčiau, kad gal tai yra ne top down, ne iš viršaus į apačią,
bet gal labiau bottom up. Pavyzdžiui, turiu keletą projektų, kurie yra tarptautinės plotmės ir, kadangi universitetas
vertina tarptautinį bendradarbiavimą su solidžiom tyrimų institucijom užsienyje, tai aš esu keletą kartų gavusi
papildomą finansavimą iš mano universiteto ten organizuoti kokiem susutikimam network‘o, ten kokią mokslo
produkciją paremt ar panašiai. Žodžiu, jie taip neateis į mūsų katedrą ir nesakys: „Nu va, prašau bendradarbiaukim
su Vokietija.“ Bet kai tu aplikuoji ir gauni kažkokį išorinį finansavimą tyrimų projektui, kuris yra tarptautinis, tai
galimybė, kad universitetas iš centrinių fondų dar parems tą projektą. Gal sakyčiau taip vyksta.“ (SH_Jungtinė
Karalystė)

Taip pat buvo teiraujamasi informantų nuomonės apie bendradarbiavimo mokslo srityje prioritetinių
šalių sąrašo sudarymą Lietuvoje – ar, remdamiesi savo patirtimi, matytų tokio sąrašo reikalingumą,
naudą. Atsižvelgiant į informantų atsakymus, galima išskirti kelis skirtingus požiūrius:
i. Abejojama tokio sąrašo reikalingumu ar nauda individualiems tyrėjams. Viena vertus
atkreipiamas dėmesys į tai, kad mokslo ir studijų institucijos pačios renkasi su kuo bendradarbiauti
atsižvelgdamos į tam tikrus kriterijus bei pastebima, kad svarbus tarptautinio bendradarbiavimo
veiklų skatinimas, o ne tam tikrų šalių prioretizavimas bendradarbiavimui palaikyti.
ii. Pradėti nuo prioritetų išskyrimo gali būti naudinga, jeigu aiškūs bendradarbiavimo tikslai.
Viena vertus, galima per bendradarbiavimo prioritetus stiprinti esamas aukštus pasiekimus
rodančias sritis. Kita vertus, galima ieškoti bendradarbiavimo ryšių su tomis šalimis, iš kurių norima
mokytis, kurios galėtų padėti rengiant tam tikrų sričių specialistus, ar siekiant pritraukti emigravusius
lietuvius.
iii. Prioritetinių šalių sąrašai aktualūs finansavimo priemonėse. Jeigu sąrašu būtų naudojamasi
siekiant institucijas kažkaip nubausti – tuomet toks sąrašas nereikalingas, bet jei tai papildoma
finansavimo priemonė, tuomet reikalinga skirti tam pinigų (platesnius informantų komentarus žr.
Priede Nr. 2 Lentelė 18).

3.2. Bendradarbiavimas

ir ryšių palaikymas su

lietuviais
Informantų buvo teiraujamasi ar jie palaiko ryšius su lietuviais gyvenančiais Lietuvoje, ar palaikomi
bendradarbiavimo ryšiai su Lietuvoje dirbančiais mokslininkais, koks jų palaikomų ryšių
intensyvumas ir jei bendradarbiaujama, ar yra tekę susidurti su kokiais nors trikdžiais.
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pav. 16. Kodų žemėlapis. Ryšių palaikymas su lietuviais

Emigravus ryšiai palaikomi ne tik artimaisiais ir draugais, kurie likę gyventi Lietuvoje (ar taip pat
išvykę į užsienį) bet ir su akademine bendruomene ar kitomis institucijoms, įmonėmis Lietuvoje
pavyzdžiui: (i) remiantis ankstesne patirtimi, bendraujant su buvusiais kolegomis, dėstytojais,
doktorantūros studijų vadovais; (ii) bendradarbiaujant per bendrus mokslinius tyrimus, projektus,
dalyvaujant studijų procesuose, teikiant konsultacijas; (iii) palaikant bendradarbiavimo ar/ir
asmeninius ryšius su lietuviais tyrėjais dirbančiais kitose šalyse (pav. 16). Kaip pastebėjo pora
informantų, nors ir yra išvykę iš Lietuvos, palaikydami ryšius su Lietuvoje dirbančiais tyrėjais,
stengiasi jiems padėti:
„Ta prasme bendradarbiauju visą laiką praktiškai. Atvažiuoja dažnai ir čia pas mus doktorantai, ar postdokai, ar
mokslininkai į stažuotę. Kiek išeina priimam. Kuo galim, tuo padedam. <...> Stengiuosi padėti mokslininkam, kurie
dirba Lietuvoje. Kažkokios naudos labai neieškau.“ (A_Švedija)
„Aš ir dabar labai bendradarbiauju su jais. Labai. Jeigu pažiūrėtumėte į mano visą curriculum vitae, tai matytumėt
kiek ten daug su lietuviais yra darbų padaryta. Tai aš juos šefavau visus tuos metus, tai mano sprendimas buvo vis
dėl to išvažiuoti. Darbas geras ir finansiškai aš jau užtikrinta ir tada tuo pačiu su Lietuva palaikyti tą
bendradarbiavimą. Ką aš ir dabar, kodėl vat aš atvažiuoju kovo mėnesį, ir vienai iš tų, kur daug labai padėjau –
ginasi disertaciją. Su ja daug bendradarbiavau. Vat kažkaip tai liko tas mano bendradarbiavimas daugiau toksai
akademinis bendradarbiavimas, bet ne grįžimas. <..>Kaip sakau, su lietuviais ryšio nenutraukiu. Dabar ne taip
seniai prieš porą metų pradėjau su latviais bendradarbiauti. Irgi latviai mane kviečiasi. Kažkaip man labai, nu matot
vis tiek Baltijos šalys yra vis tiek prie dūšios, kaip ten bebūtų. Ir aš kiekvieną kartą kaip galiu kažką padėt, aš labai
gerai jaučiuosi. Tai čia toksai daugiau, nu aš nežinau kaip čia vadint – savų žmonių saviems žmonėms padėjimas.
Maždaug taip.“ (M_Kanada)

Atkreiptinas dėmesys, kad informantų patirtys palaikant bendradarbiavimo ryšius su Lietuvoje
likusiais tyrėjais, priklauso nuo individualios susiklosčiusios situacijos, o kartais ir mokslo srities
ypatumų, todėl ryšių palaikymas nebūtinai baigiasi bendrais projektais, bet bendri neformalūs
asmeniai ryšiai yra palaikomi, pavyzdžiui:
„Buvo ryšiai. Palaikiau su keliais žmonėm. Daugiau gal iš jaunesnės kartos, sakyčiau. Tai labai natūralu. <..>
Bendrų publikacijų nepadarėm, bet reik turėt omeny, kad [minima humanitarinių mokslų kryptis] bendros
publikacijos labai retos, pagal sritį irgi ten priklauso, bet nėra labai dažnas atvejis.“ (H_Italija)
„Jo, tai be abejo. Aš tikrai pakankamai intensyviai bendrauju su dviem ar trim akademinėm bendruomenėm Lietuvoj
<..> ir tie santykiai yra pakankamai tamprūs ir draugiški ir, nežinau, aš atvažiuoju į Lietuvą įvairiais tikslais ir mes
šiaip palaikom tokius ir neformalius asmeninius ryšius, apsikeičiam idėjom, komentarais, visokiom naujienom ir
panašiai. Tai yra labai svarbu.“ (SH_Jungtinė Karalystė)

Interviu metu informantų paminėtos įvairios bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo formos su Lietuvoje
gyvenančiais ir dirbančiais tyrėjais pateikiamos pav. 17.
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pav. 17. Kodų žemėlapis. Bendradarbiavimo su Lietuvoje dirbančiais tyrėjais formos

Informantų, kurie bendradarbiauja su Lietuvoje dirbančiais tyrėjais, buvo teiraujamasi ar teko
susidurti su trukdžiais tuos bendradarbiavimo ryšius palaikyti. Informantų patirtis galima išskirti į tris
platesnes kategorijas susijusias su:
• asmeniniais trikdžiais, pvz., laiko trūkumu ar neapibrėžtumu bei tyrimų interesų nesutapimu;
• sisteminiais trikdžiais, pvz.: (i) informacijos trūkumu apie konkursinius projektus ir laisvas darbo
vietas Lietuvoje; (ii) finansavimo nebuvimu ar neužtikrintumu dėl finansavimo ar jo sąlygų
pasikeitimų; (iii) administracinių apribojimų, dėl Lietuvai būdingo biurokratizmo ar formalizmo jau
įgyvendinant projektus ar rengiant jų paraiškas;
• instituciniais apribojimais, pvz.: (i) kuomet dėl intensyvaus bendradarbiavimo su Lietuvoje
dirbančiais tyrėjais, gaunamos pastabos iš vadovų institucijoje, kurioje dirbama; (ii) tam tikros
bendradarbiavimo formos gali būti ribojamos, atsižvelgiant į konkurenciją tarp institucijų; (iii) su
formaliais dalykais stringančiais pačių MSI administraciniame lygmenyje. (Informantų
pasisakymų pavyzdžius žr. Priede Nr. 2 Lentelė 19).

3.2.1. Išorinių

institucijų pagalba siekiant didinti tarptautiškumą ir
bendradarbiavimą

Lietuvių tyrėjų dirbančių ar studijuojančių paskutiniais doktorantūros metais užsienio MSI buvo
teiraujamasi ar jie matytų išorinių institucijų (pvz., ministerijų, LMT, MITA ar pan.) indėlio, siekiant
palaikyti ar paskatinti bendradarbiavimo ryšius tarp užsienyje ir Lietuvoje dirbančių mokslininkų,
reikalingumą, o jeigu matytų, tai kokio pobūdžio pagalbą šios institucijos galėtų suteikti. Informantų
atsakymai suskirstyti į kelias grupes: (i) bendros pastabos dėl priemonių rengimo (žr. Pav. 18); (ii)
jeigu kuriamos priemonės būtų susijusios su bendradarbiavimo ryšių plėtra ir palaikymu, išskirtos
bendradarbiavimo formos, kurias minėjo informantai (žr. Pav. 19); (iii) jeigu išorinės institucijos siektų
rengti priemones tyrėjų iš užsienio pritraukimui, išskiriamos pastabos dėl tokių priemonių rengimo
(žr. Pav. 20).
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3.2.2. Bendros pastabos dėl priemonių rengimo
Pav. 18. Kodų žemėlapis. Esminiai aspektai, rekomendacijos rengiant priemones

Bendrai tariant pagrindinis įvardinamas aspektas, kokią pagalbą gali suteikti išorinės (ne mokslo ir
studijų) institucijos yra finansavimo įvairioms veikloms skyrimas. Keli informantai pastebėjo, kad jau
dabar esama priemonių bendradarbiavimo ryšiams su užsienyje dirbančiais tyrėjais palaikyti ar
užmegzti (Pav. 18). Tačiau atkreiptas dėmesys, kad svarbu kokio dydžio finansavimas skiriamas
tokio pobūdžio programoms, pavyzdžiui:
„Be abejo galėtų prisidėti. Bet šiaip kiek aš žinau yra dabar jau tos galimybės – galima aplikuoti ir į Lietuvos mokslo
tarybos fondus, rengti konferencijom kažkokiom, ten kokiem tyrimų projektam. Tai yra tos galimybės. Aš galbūt į
jas neaplikavau kol kas. Iš dalies dėl to, kad nelabai aš laiko turėjau. Nu aš net nežinau, manau, kad yra jau tų
galimybių. Gal klausimas yra ar programa su kuria aš dirbu LMT – tai jos yra labai geras profilis ir ten irgi yra
skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas su partneriais kaip tos programos dalis. Bet bėda yra ta, kad labai
gražiai suformuota, labai ambicingai suformuluota programa labai aktualia problema, o finansavimą davė ar tik ne
du kartus mažesnį, negu kad prašyta. Tai aš sakyčiau, kad čia galbūt bėda yra, kad tie instrumentai galbūt jau yra
ir viskas ten su jais tvarkoj, bet gal to finansavimo galėtų būti daugiau.“ (SH__Jungtinė Karalystė)

Kaip pastebėjo vienas informantas, bandęs dalyvauti vienoje iš finansavimo priemonių, tiesioginis
LMT nedisponavimas pinigais apsunkina projektus ir orientacija į kiekybinius rodiklius iškraipo
teikiamų projektų esmę:
„Taip. Bet aš galiu pasakyt pastabų dėl granto į kurį aš aplikavau Lietuvoj. Aš taip pat LMT buvau pateikęs prašymą
į Horizon 2020 individualių projektų konkursus. Žinot, ten yra tokie Marie Curie-Składowiska konkursai, ir jei negauni
finansavimo iš Europos, tai LMT gali padengti tas pačias išlaidas tam pačiam laikotarpiui. Tiesiog turi užpildyti kitą
formą, suderinamą su struktūriniais fondais. Keičiasi tenai logika, truputį išsidarko tikslai, vietoj to, ką tu rašei Marie
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Curie paraiškoj, turi parašyt fizinius rodiklius, ten nelabai jau tampa svarbu tas lygis mokslinis, o svarbu kažkokie
apčiuopiami pasiekimai, kuriuos kažkas galės mechaniškai suskaičiuot. Tai jie kaip ir duoda tuos pačius pinigus,
tam pačiam laikui ir akcentas susideda į kažką kitą. Ir aš nežinau dėl ko. Tikriausiai, kad Marie Curie projektai taip
pat vertinami ekspertų, kurie subjektyviai žiūri į tą daiktą, ne per skaičius, o tiesiog, kokybiškai. O LMT galbūt neturės
laiko iš tokio taško pasižiūrėt į tų projektų vykdymą, tai jiem reikia tiesiog užsitikrinti rodiklius. Kadangi tas
finansavimas yra kažkokio labai didelio finansavimo dalis, ten yra grantas kažkoks „mokslinių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas“ ar panašiai, ir iš jo jie skirsto tuos pinigus kvietimams. Ir matyt yra piramidė visų tų ataskaitų,
ir jiem reikia patenkint tuos visus reikalavimus. Tada pasimeta pati logika mokslo finansavimo ir mokslininkas ima
orientuotis į tų reikalavimų patenkinimą, o ne į tą kokybę mokslo. Dėl to aš manau, truputį atbaido tos biurokratinės
sąlygos. Pavyzdžiui, jie man pasakė, kad kai paaiškės rezultatai konkurso, per mėnesį turėsiu pradėt dirbt. Marie
Curie, aš manau, nėra taip, kad tu sužinai, kad laimėjai ir po mėnesio tu jau turi nutraukt savo darbus, persikraustyt
į kitą šalį, galbūt su visa šeima, išsinuomot butą ir pradėt vykdyt, dirbt realų darbą. Jiem tiesiog nesuprantama buvo,
kad mėnesis yra taip mažai. Ir, manau, tas kvietimas LMT buvo orientuotas į žmones, kurie galbūt jau žino, kad bus
Lietuvoj ir tiesiog papildomai gaus tą grantą ir jiem nesvarbu, kad reikia pradėt vykdyti per mėnesį. Bėda, manau,
yra tame, kad LMT ne visiškai disponuoja tais pinigais – jie tiesiog bando pasinaudoti didele programa Europos
remiama, ir pagal jų logiką formuluot tuos konkursus. Ir kai jie į tą Prokrusto lovą bando sukišti mokslininkus, tai
gaunasi toksai Frankenšteinas.“ (N_Čekija)

Taip pat pastebima, kad tos priemonės, kurios yra, labiau orientuotos į lietuvių iš užsienio
prisitraukimą:
„Pavyzdžiui, aš jau buvau pati vienam konkurse beveik pasirengus. Jie faktiškai tie konkursai Mokslo tarybos kur
buvo rengti, aš į juos žiūrėjau, jie labai neblogi, bet jie nori dauguma lietuvius iš užsienio atsitraukt atgal. Bet žinot,
žmonės susikūrę šeimas, finansinę padėtį. Nu tai čia jau tik tiem tiks, kurie, kaip sakant, jau viena koja galvoja
judėti. Bet čia toksai sunkesnis kelias. Aš matyčiau, kad yra kitas kelias.“ (M_Kanada)

Informantai atkreipdavo dėmesį, kad nereikėtų orientuotis tik į emigravusius lietuvius tyrėjus.
Bendradarbiavimui mokslinėje srityje svarbesni kiti kriterijai nei kilmės šalis. Kaip pastebėjo vienas
humanitarinių mokslų srities atstovas, priemonių orientavimas tik į lietuvius – atrodo kaip dirbtinis
tarptautiškumo skatinimas:
„Jeigu mes tiesiog orientuojamės į lietuvius, kurie yra užsienyje – mes vis dar orientuojamės į lietuvius, o ne į
tarptautinę bendruomenę ir čia yra kažkokia konceptualinė painiava su tuo tarptautiškumu, nes kodėl mes norim
kreiptis į lietuvių diasporą, o ne į šiaip daugybę kažkokių, va kažkas nori žinot apie [mokslininką X], tai kodėl jis
kreipiasi į mane, kaip į lietuvį, jeigu yra pasaulyje 6 ar 7 milžiniškos [mokslininko X darbus tiriančios] bendruomenės,
kurios tikrai padėtų ir turi daug geresnių specialistų negu aš. Tai kodėl nesikreipti į tas bendruomenes, kurios yra
tikrai tarptautinės? Ir man atrodo, kad linksta tas dėl to, kad mes darom mokslą šiek tiek lietuviškai. Visų pirma –
lietuvių kalba. Bent jau [kryptyje X] nežinau dauguma tyrimų kurie padaryti – dauguma publikacijų yra lietuvių kalba.
Bet ir tai būtų galima kalbėtis – gi galim rašyt lietuviškai, bet kreiptis ne lietuviškai. Tai aš nežinau ar tas lietuviškumo
pabrėžimas tikrai padeda tarptautiškumui. Jeigu mes norėtume tikrai tarptautiškai kažką daryti, tai mum reiktų
atsisakyti to tokio [T: prieraiškumo?] prieraišumo, prie nacionalinio identiteto – būtent. Ir tada taip ir iš vis reiktų
žiūrėti plačiau, kad tas mokslas pradėtų vystytis tarptautiškai.“ (H_Italija)

Iš kitos pusės žiūrint, bendradarbiavimas su lietuviais gali padėti susipažinti su kitais tyrėjais
esančiais užsienyje, kurie gali prisidėti praturtindami mokslinius darbus:
„Bet iš kitos pusės man labai nesinori, kad tik lietuviai su lietuviais tik bendradarbiautume. Šiaip Lietuvoj problema
ta, kad mes labai džiaugiamės, kad visi vardai yra lietuviški ant paper‘io – ant publikacijos mokslinės – nors kaip
tik, man tas atrodo, kad mes čia užsidaręs klubas ir nieko neįsileidžiam. Tai man kaip tik tas nepatraukliai atrodo.
Bet tada gali pavyzdžiui per kažkokį lietuvį susipažint su kitų šalių mokslininkais, kitokios mąstysenos žmonėm, kas
dažniausiai praturtina labai publikacijas.“ (N_Jungtinė Karalystė)

Bendradarbiavimo galimybės, net ir galvojant apie tyrėjų pritraukimą, leidžia palaikyti ryšį su
Lietuvoje dirbančiais tyrėjais ir įsivertinti esantiems užsienyje kokios galimybės būtų čia dirbant:
„Tai sakykim man tas variantas, kad skatinti bendradarbiavimą – tada tu matai, neatitrūksti, matai ar tau priimtina
ar nepriimtina galų gale. Aš kažkada iš tų mūsų bendradarbiavimo kolegų sako – yra pozicija, ar nenori? Aš
neatsimenu apie ką pozicija buvo, gal nepilnas net etatas, nu aš neprisimenu, bet esmė, kad kai tu palaikai ryšį, tu
paprasčiausiai net tokią informaciją gauni. Tai man atrodo tas bendradarbiavimas šiam momentui duotų daugiausia
vaisių. <..> ir tada gal pamatę galimybes, nes aš manau, kad kokioj Amerikoj [nelabai aiškiai girdisi įraše] – „toli ta
Lietuva, kas ten toj Lietuvoj“, bet kai yra galimybė, kad laiks nuo laiko nuvažiuoji, padirbi kartu, kažką bendro padarai
tada suvoki labiau realiai, tavo galimybės kokios jos galėtų būti. <...> Nes aš sakau, ką medija formuoja, nu kaip
bebūtų gaila, gana iškreipta gaunasi. Vis dėl to pats turi turėti savo nuomonę ir pačiupinėt savo rankom ir tada
nuspręsti, nes nu bent jau tokiam lygmeny, žmonės turi savo nuomonę, žino ko jie nori išgyvenimo ir jis turi padaryti
sprendimą, bet tam sprendimui jis pats turi matyti galimybę.“ (T_Norvegija)

Taip pat galvojant apie priemones, svarbus tyrėjų suinteresuotumas – ar galima finansinė nauda ar
galimybė stiprinti asmenines kompetencijas.
„Aš matyčiau, kad yra kitas kelias. Aš dabar įsivaizduoju, kad jeigu manęs kai prašo, aš juk irgi negaliu. Aš dabar
labai labai pradėjau atsirinkinėt su kuo dirbti, nes nei galimybės, nei laiko, nei sveikatos nėra. Bet jeigu būtų
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kažkokia, aš nesakau, kad didelė suma. Bet turi būt kažkoks suinteresuotumas tam užsieniečiui. Tai įsivaizduokit
dabar užsieniečiui, dirbančiam su nepatyrusiu lietuviu mokslininku, taip pavadinsiu, aš ne kritikuoju, bet situacija
sakysim tokia. Taigi ten to darbo reiks įdėti 5 arba 10 kart daugiau negu su bet kuo vietiniu dirbt. Turi kažkoks
suinteresuotumas būt. Dėl to, kad publikaciją gausi kartu – tai čia nepakankamas suinteresuotumas.“ (M_Kanada)
„Vėlgi reikia pagalvoti, kad ir tai atvykstančiai pusei būtų kažkas naudinga. Sudominti kažkuom tai. Pas mus yra
žmonių, kas patys savanoriškai prisidarę Europos Komisijoj projektų vertintojai. Tai jei tu jauti, kad turi pakankamai
patirties, kad galėtum. Tai yra toks savęs – meti sau iššūkį kažkieno kito projektą vertinti, vyksti į Europos Komisiją...
ne, ne turi būt kažkas įdomaus. Aišku, žmogus turėtų kažką išmokt per šitą ganėtinai sudėtingą ir sunkų darbą.“
(T_Norvegija)

Formuojant priemones svarbu atsižvelgti į su administraciniais procesais susijusius aspektus, kaip
pavyzdžiui:
• biurokratijos mažinimas reikalavimuose ir atsiskaitymuose;
• adekvatus terminų nustatymas (svarbu turėti minty, kad apčiuopiamiems bendradarbiavimo
rezultatams gali reikėti laiko);
• skaidrus konkursų skelbimas ir finansavimas;
• informacijos apie bendradarbiavimo galimybes sklaida;
• sąlygų bendradarbiavimu grįstiems projektams peržiūrėjimas, sudarymas:
o sudarant galimybes dirbti nuotoliniu būdu;
o sudarant galimybes esantiems užsienyje teikti paraiškas į lietuviškas finansavimo priemones;
o skatinant kooperaciją ir tarp Lietuvoje esančių mokslininkų;
o nustatant reikalavimus dėl anglų kalbos mokėjimo;
o sudarant vienodas sąlygas tiek lietuviams, tiek kitų šalių piliečiams;
o išskiriant tam tikras prioritetines finansavimo kryptis (informantų komentarai administracinių
aspektų atžvilgiu pateikiami Priede Nr. 2 Lentelė 20).

3.2.3. Apie priemones tyrėjų bendradarbiavimui skatinti
Kaip jau buvo minėta, vienas iš pagrindinių dalykų, kurį įvardindavo kalbinti tyrėjai pasiteiravus apie
išorinių institucijų pagalbą bendradarbiavimui stiprinti, buvo finansavimo įvairioms veikloms
skyrimas. Interviu metu informantai dalindavosi įvairiais pasiūlymais, pastebėjimais dėl skirtingų
bendradarbiavimo formų ar platformų kūrimo. Informantų minimos priemonės ar veiklos, kuriose gali
atsirasti (i) neformalūs bei (ii) formalūs bendradarbiavimo ryšiai pateikiami Pav. 19:
i. Galimybės neformaliam bendradarbiavimui vystyti siejamos su veiklos sritimis, kur tyrėjai galėtų
betarpiškai bendrauti, susipažinti, dalintis žiniomis ar mokytis vieni iš kitų, tai yra, įvairios
galimybės vizitams, konferencijoms ar mentorystės programoms (be reikalavimų įsidarbinti).
ii. Galimybės formaliam bendradarbiavimui palaikyti ar kurti siejamos su oficialiais
(tarpinstituciniais) įsipareigojimais, kurie gali atsirasti rengiant bendras studijų programas,
įgyvendinant bendrus projektus, sudarant sąlygas kurtis bendroms tyrimų grupėms.
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Pav. 19. Kodų žemėlapis. Jeigu priemonės orientuotos į tyrėjų bendradarbiavimą

Paminėtini aspektai dėl neformalaus bendradarbiavimo galimybių:
• Kaip jau buvo minėta, kai kuriose institucijose, kuriose interviu atlikimo metu dirbo informantai,
finansavimas dalyvavimui konferencijose yra ribotas, tad tyrėjai turi atsirinkti kokiose
konferencijose dalyvauti, o kokiose ne. Esant tokiai situacijai, tyrėjus atvykti į Lietuvą paskatintų
tarptautinių aukšto lygio konferencijų organizavimas Lietuvoje ar sudarytos galimybės gauti
finansavimą atvykimui į konferenciją;
• Svarstytina, kad tarptautinių renginių organizavimą galėtų palengvinti bendros infrastruktūros
didelių renginių organizavimui turėjimas ar organizacinės pagalbos iš ministerijos ar LMT pusės
teikimas organizuojant konferencijas;
• Turėtina mintyje, kad ne visi mokslininkai gali atvažiuoti trumpalaikiams vizitams, o jeigu yra
galimybė atvykti ilgesniam laikotarpiui, tuomet pasirenkamos tos vietos, kur galima išmokti
kažko naujo;
• Finansuojant vizitus, reikalavimuose gali būti nurodoma, kad vizitai būtų tikslingi su
įsipareigojimu pasiekti konkrečius rezultatus (informantų komentarai įvardintais aspektais
pateikiami Priede Nr. 2 Lentelė 21).
Paminėtini aspektai dėl formalaus bendradarbiavimo galimybių:
• Dauguma tyrimo dalyvių dirba universitetuose, tad kalbant apie bendradarbiavimą, minimi su
studijomis susiję dalykai. Kaip, pavyzdžiui, bendrų studijų programų rengimas, dėstytojų,
studentų mobilumo skatinimas gali būti taip pat reikšmingi bendradarbiavimo ryšiams mokslinėje
veikloje užmegzti ar įtvirtinti;
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• Bendrai įgyvendinami projektai – tiesioginė formali bendradarbiavimo forma. Tad, turi būti
skiriamas finansavimas bendriems tarptautiniams projektams, bendroms tyrimų programoms.
• Būna, kad lietuvių mokslininkai važiuoja stažuotis į užsienio universitetus pas lietuvius
mokslininkus, kurie dirba tose institucijose. Keli informantai minėjo, kad dažniau tai būna
vienkrypčiai vizitai. Kaip pastebėjo kitas informantas, galimybė įdarbinti kolegas lietuvius jų
vykdomuose projektuose galėtų būti naudinga;
• Bendradarbiavimas per pavyzdžius (pvz. paralelinių laboratorijų atveju), gali būti naudingas
Lietuvoje dirbantiems tyrėjams pamatyti kitokį darbo pobūdį, kelti mokslo lygį šalyje (informantų
komentarai įvardintais aspektais pateikiami Priede Nr. 2 Lentelė 22).

3.2.4. Apie priemones tyrėjų pritraukimui į Lietuvos mokslo ir studijų

institucijas
Vienas iš klausimų interviu, buvo apie tyrėjų pritraukimą atvykti dirbti į Lietuvą. Viena vertus, tai gali
būti matoma ir kaip naujų bendradarbiavimo ryšių užmezgimo forma, ir kaip esamų įtvirtinimas.
Siekiant susigrąžinti emigravusius lietuvius, kuriant pritraukimo programas, turėtų būti atsižvelgiama
į tai kokios tyrėjų grupės galėtų būti suinteresuotos atvykimu (Pav. 20).
Pav. 20. Kodų žemėlapis. Jeigu priemonės orientuotos į tyrėjų pritraukimą

Kaip jau buvo minėta, pritraukti tyrėjus, kurie jau yra įsitvirtinę kitose MSI – gali būti sudėtinga, todėl
suinteresuoti atvykimu į Lietuvą galėtų būti tie tyrėjai, kurie patiria pereinamąjį laikotarpį: baigia
doktorantūros studijas, ieško podoktorantūros pozicijos ar siekia aukštesnių ilgalaikių pozicijų,
pavyzdžiui:
„Kai kurių galimybių aš tikrai matau. Kas aš manau padėtų. Vienas yra kur aš matau, ta prasme iš mano draugų ar
iš mokyklos laikų yra nemažai mokslininkų, kur yra labai didelis potencialas Lietuvai – yra prisitraukti tuos lietuvių –
diaspora gal per stiprus žodis, tuos kurie tik baigė užsieny doktorantūrą, postdoc‘ą arba kažką tokio. Nes, sakykim
Europos sistemoj, bet ir Amerikoj tas pats, ten yra tas labai status trikampis, yra ne visi tie, kas doktorantai, gaus
postdoc‘ą ir tikrai ne visi postdoc‘ai gaus aukštesnę poziciją ir tikrai labai mažai gaus tų profesoriaus pozicijų ar
pastovių grupių vadovų pozicijų, nes jų labai mažai. Ir aš manau, kad bent jau iš mano patirties, matosi, kad daug
žmonių nori daryti mokslinį darbą, bet neišeina jau padarius doktorantūrą ar postdoc‘ą, nes tų pozicijų taip mažai.
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Ir iš tikro, aš manau, kad Lietuva, jeigu jie gali tiem žmonėm kažką pasiūlyti įdomias ir, kaip sakyt, lengvesnį kelią į
Lietuvos universitetus, duoti kažkokią perspektyvą, kad jie gali ne tik šiaip ateiti į universitetą dėstyt ir kažką vystyti
ar mokslinius tyrimus, tai aš manau, būtų iš tikro tikrai yra tame potencialas, nes yra kai kurie, kurie baigia
doktorantūrą ir postdoc‘ą ir paskui neranda tų akademinių pozicijų ir nueina į pramonės pozicijas ar kažką. O bet
yra tokių, kurie tikrai labai nori daryt, bet kažkaip nesigauna Europoj ir jiem tada, jei Lietuva gali kažką tikrai pasiūlyt,
tai labai naudinga. Ir aš žinau iš savo mokyklos laikų yra, jūs gal žinot [minimas konkretus asmuo], tai detalių aš
nežinau kaip ir kodėl ji grįžo, bet pavyzdžiui yra kažkas kas turi tarptautinę ir įspūdingą patirtį ir paskui kažkokiu
nežinau kaip ten gyvenimas susiklostė, kažkokiu metu pabaigė tą postdoc‘ą <..> ir paskui kaip po to reikia pozicijos
ir neaišku kur čia kaip – ir Lietuva gali prisitraukti tuos žmones, tai yra nuostabu. Ir aš paskui turiu vieną irgi iš tos
pačios mokyklos, kur jisai, man atrodo, po doktorantūros ar postdoc‘o ir paskui nuėjo į VDU ar KTU, neatsimenu į
kurį universitetą ir jie.. jo, aš manau, kad yra daug tokių žmonių, kurie grįžtų ir vis tiek, lietuviai jie dažnai nori grįžt
– ta amžiaus grupė yra tokia, kur visi galvoja, kad jie jau norėtų kaip ir šeimos, bet tada nori, kad vaikai augtų
Lietuvoj ir lietuviškai kalbėtų. Ir aš manau, kad šita grupė galėtų realistiškai grįžt. <..> Ten kad kažkas nori
doktorantūrą daryt užsieny, aš manau, kad kartais gerai, nes reikia, kad žmonės iš Lietuvos pamatytų.. sakykim
Lietuva moksliniam pasauly, išskyrus kai kurias sritis, gal pasaulinių mokslinių tendencijų nekeičia, bet aš manau
jo, kad visi doktorantai kažkur kitur pabūtų, kad gal kažkur net per doktorantūrą kažkur kitur baigia, nes tas mobility
labai svarbu. O paskui, kurie ypač po doktorantūros ar po postdoc‘o, kur ir matę ir turi patirties ir tuo pačiu tikrai gal
ne visiem gaunasi kaip ten ką kur toliau tam mokslo pasauly užsieny įsitvirtinti, tai aš manau tuos tikrai Lietuva gali
prisitraukti atgal. O paskui jo, kažkuriuo metu pasidaro atvirkščiai – kad jeigu jau kažkas kas turi didelę grupę, tai
jau darosi sudėtingiau, nes vis tiek žmonės nemes, vis sunkiau ten mest viską ir važiuot kažkur į Lietuvą ar į kitą
net šalį.“ (T_Šveicarija)

Taip pat atvykimu galėtų būti suinteresuoti tie, kurie nesijaučia pritampantys svetimoje šalyje:
„Nes nu vis dėl to ne visi gali užsieny gyventi. Aš pati žinau kiek iš mūsų čia yra grįžusių. Žmonės ir po dešimt ir po
penkiolikos metų grįžta, nes paprasčiausiai jie čia užsieniečiai jaučiasi ir jie nenori visą gyvenimą jaustis
užsieniečiais. Yra tokia kategorija žmonių. Tai va su tokius, kad jų neišleisti ar leisti grįžti, kad jiem sąlygų būtų. Ne
tai, kad geresnes. Ypač žmonės atvažiuoja su patirtim iš kitų šalių ir ją galima kažkaip tai pritaikyti, pagerinti kažką
tai. Pamatai kaip kitur galima.“ (T_Norvegija)

Kaip pastebi informantai, tyrėjų pritraukimas į Lietuvą gali būti orientuotas tik į emigravusių lietuvių
susigrąžinimą arba būti platesnio pobūdžio ir nesisieti su tyrėjų tautybe, ypač, jeigu siekis yra didinti
mokslo kokybę ar tarptautiškumą Lietuvoje, pavyzdžiui:
„Aš nemanau, kad reiktų daryt specialių žingsnių susigrąžint mokslininkus. Labiau turbūt reiktų fokusuotis, kad visas
mokslo lygis Lietuvoj būtų didesnis, o tai jau nereiktų galvoti. Bet ir galų gale nereiktų galvot, kad ir lietuviai
mokslininkai grįžtų, tada būtų kaip tik ir iš užsienio kitų atvažiuojančių stažuotis. Kad ir toj pačioj Šveicarijoj,
pavyzdžiui, žmonės yra priversti išvažiuoti – padaro doktorantūrą ir tada turi išvažiuoti keliems metams į užsienį.
Bet jie gauna kitų užsienio mokslininkų. Tai nėra problema, tai nėra protų nutekėjimas ir taip toliau. Aš manau, kad
kažkaip to reiktų siekti. O kad lygis būtų aukštas ir tada kiti norėtų atvažiuoti, ir tada tie patys lietuviai norėtų sugrįžti.“
(N_Airija)

Tam, kad tyrėjai būtų suinteresuoti atvykimu į Lietuvą, svarbu, kokios sąlygos atvykimui yra
sudaromos. Finansavimo skyrimas yra svarbus dalykas, tačiau svarbūs ir kiti aspektai:
• Kadangi kalbama apie tyrėjų pritraukimo galimybes, svarbi yra ilgalaikė perspektyva, t. y. svarbu
matyti, kad tyrėjo pritraukimas neapsiriboja metų ar kelių metų projektų įgyvendinimu ir tuo
pasibaigia. Nors, kaip pastebėjo viena informantė, ilgalaikės perspektyvos užtikrinimas yra
paties tyrėjo atsakomybė ir išorinės institucijos galėtų prisidėti didindamos mokslo lygį šalyje,
kad ji taptų patraukli tyrėjų atvykimui, kiti informantai pasisakę dėl šio aspekto to neminėjo, todėl
neatmestina, kad išorinių institucijų vaidmuo užtikrinant ilgalaikę perspektyvą taip pat
reikšmingas galvojant apie egzistuojančias priemones, finansavimo priemonių ilgalaikiškumą /
tvarumą ar kt.
• Kontaktų palaikymas teiraujantis apie reikiamas sąlygas, kad šalis taptų patrauklia tyrėjams,
taip pat gali būti reikšmingas;
• Galvojant apie darbo sąlygas, kai kurie tyrėjai pastebi, kad jeigu būtų galimybė grįžti, svarbu,
kokios sąlygos būtų čia atvykus – vieniems svarbu, kad jos būtų ne blogesnės, nei turi dabar,
kiti pabrėžia, kad svarbu, kad būtų sudaromos sąlygos adaptuotis palaipsniui prie lietuviško
konteksto, dar kiti mini, kad pritraukti tyrėjus iš užsienio galėtų padėti ypatingų sąlygų sudarymas
tiems, kurie atvyktų jau turėdami tarptautinių projektų ir planuotų juos įgyvendinti Lietuvoje;
• Taip pat svarbu ne tik sąlygų pačiam tyrėjui sudarymas, bet ir galimybės burti ar atsivežti savo
komandą tyrimų įgyvendinimui;
• Tyrėjams turintiems gyvenimo partnerius, kraustymąsi į kitą šalį gali riboti asmeniniai ryšiai, tad
galimybės atsikraustyti su šeima gali būti svarbios, priimant sprendimą ar atvykti dirbti į Lietuvą,
ar ne (informantų komentarai šiais aspektais pateikiami Priede Nr. 2 Lentelė 23).
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3.2.5. Diasporos tinklas
Būta ne vienos iniciatyvos telkti iš Lietuvos išvykusius, bet norinčius dalyvauti šalies gyvenime,
asmenis. Tokiu principu veikia skirtingas profesijas atstovaujančius asmenis jungianti organizacija
„Global Lithuanian Leaders.“ 2009 m. įsteigta užsienyje mokslininkus vienijanti asociacija „Futura
Scientia“. 2019 m. gruodžio mėnesį „Global Lithuanian Leaders“ organizacija iniciavo diskusiją apie
Lietuvos mokslininkų, dirbančių užsienio mokslo ir studijų institucijose, tinklo kūrimą9. Informantų taip
pat buvo teiraujamasi apie tokio tinklo perspektyvas. Pastebėtina, kad neformalių mokslininkų tinklų
duomenų bazių pavidalu jau esama, pavyzdžiui, yra parengta iš Alytaus krašto kilusių mokslininkų
duomenų bazė su pagrindine informacija apie mokslininkus10. Laikytina, kad tinklas būtų prasmingas
tuo atveju, jeigu tai būtų tam tikra bendradarbiavimą tarp mokslininkų ar/ ir kitų sektorių atstovų
skatinanti platforma. Dėl to, informantų nuomone, tinklo kūrimas neturėtų apsiriboti tik kontaktų
palaikymu su išvykusiais tyrėjais. Kaip pastebėjo keli informantai – koncentruotos informacijos apie
tyrėjus dirbančius Lietuvoje taip pat trūksta, todėl, jeigu toks tinklas būtų kuriamas, reikšminga būtų
įkurti bendrą mokslininkų dirbančių Lietuvoje ir už jos ribų tinklą. Viena iš tinklo sukūrimo formų galėtų
būti tam tikros duomenų bazės apie mokslininkus kūrimas. Rengiant tokią duomenų bazę galima
būtų vadovautis kitų šalių patirtimi, tačiau svarbu įvertinti prašomos informacijos kiekius, aktualumą,
nes tai gali turėti įtakos duomenų bazės palaikymo kaštams:
„Bet iš principo aš manau, kad tokios duombazės, jeigu tu ją padaryti tokią kaip žemėlapį, kur ten tie mokslininkai
yra dabar, tai jį reikės atnaujinti kasmet tam, kad jis turėtų kažkokią prasmę. Mokslininkai – jie tokie kaip katės, jie
mėgsta vaikščioti vieni, jie nuolat keičia institucijas, tai kaip ten tu suseksi, kad tas mokslininkas peremigravo per
kelis universitetus ar jau išsikėlė visai kitur? Iš praktinės pusės aš nemanau, kad tokią duombazę būtų lengva laikyti,
kaip sakant, up to date. Jos administravimas reikalautų neapsakomo administracinio darbo. Kaip ten juos
sugaudysi? Aišku, reikės prašyti, kad jie prisiregistruotų, bet mokslininkai užsiėmę, juos ir taip administracija
nervina, dar registruotis į dar vieną duombazę; tada jie tikriausiai nesiregistruos.“ (SH_Jungtinė Karalystė)

Taip pat svarbu įvertinti mokslininkų tinklo aktualumą atskiroms mokslo sritims ar kryptims, ypač, jei
jis būtų koordinuojamas ne pačių mokslininkų:
„Tai iš tos pusės aš tikrai matau naudą ir jeigu tai galima išplėsti ar kitos sritys irgi tai gali pasidaryti sau, ar netgi jei
tai yra koordinacija iš kažkieno pusės, kad tai bendrai daryt, aš tikrai manau, kad pasisektų. Klausimas kiek tai yra
svarbu tarp skirtingų sričių. Tarkim, jeigu aš žinočiau kad kažkas fizikoje ar chemijoje dirba, nežinau ar tai man ant
tiek aktualu, ar netgi glaudžiau, tarkim, teisėje kokie yra teisės mokslininkai, galbūt šiek tiek aktualiau jeigu
sociologija kokia nors, galbūt, kažkiek. Bet klausimas kiek tai, bent jau man kartais atrodo, kad tokie yra
sėkmingiausi dalykai, kurie ateina iš apačios, patys žmonės susiburia daryti ir randa bendrų interesų. bet aišku
koordinacija iš viršaus irgi turbūt galėtų būti.“ (S_Honkongas)
„Aš nematau didelės prasmės sau pačiam, nes turbūt su dauguma mokslininkų aš neturėčiau ką daryti profesine
prasme. Aš galbūt su jais padiskutuočiau, kas negerai Lietuvoj ir kaip tą pagerinti.“ (N_Čekija)

Paklausus apie mokslininkų tinklo perspektyvą, viena informantė pastebėjo, kad mokslininkai linkę
įsitraukti ir jungtis, kuomet atsiranda galimybė gauti finansavimą tyrimų įgyvendinimui ir pateikė
Švedijos pavyzdį bei svarstė, kad galbūt veiksmingiau nei tinklų kūrimas galėtų būti finansavimo
priemonės, leidžiančios tyrėjams įgyvendinti savo mokslines idėjas ir natūraliai kurti
bendradarbiavimo ryšius:
„Vienas dalykas, bet aš kažkaip ne ciniškai, iš tikrųjų labai praktiškai kalbu, nes aš dabar galvoju, apie Švediją.
Švedija irgi labai panašioj situacijoj – tai nėra labai didelė šalis, bet ji yra labai turtinga, irgi nacionalizmas yra gana,
na tas kultūrinis, nebūtinai blogąja prasme, yra pakankamai stiprus ir irgi yra tas noras Švedijos save taip brand‘inti,
kad Švedija yra pažangi mokslinė šalis ir panašiai. Ir jie turi tuos Švedijos institutus skirtingose šalyse, bet vienas
dalykas kaip jie konsoliduoja tuos švedų mokslininkus labai gerai – tai labai paprastas ir primityvus – mokslininkai
labai konsoliduojasi ir registruojasi, ir bendrauja vieni su kitais, jeigu yra galimybė gauti pinigų jų tyrimams. Čia būtų
aukščiausias motyvacijos laipsnis. Kažkokia grantų sistema, kažkokių rezidencijų sistema, tarkim kur eina per
Lietuvos institutą ir mokslo akademiją, kur, pavyzdžiui, apmokėtų lietuvių kilmės mokslininkams rezidenciją 2 ar 3
mėnesiai ten kažkur pabaigti knygai arba parašyti straipsnį. Nu kaip tie skirtingi akademikai rezidencijos, kolegijos,
institutai. Skirtingų sričių, skirtingų disciplinų ir ta rezidencija tarkim sutraukia tuos mokslininkus tiek, kad patys
suvažiuotų ir labai noriai. Tada jie ten gyventų ir rašytų savo knygas ar straipsnius ir vieni su kitais bendrautų. Ten
tos idėjos gal tada gimtų natūraliai. Aš sakyčiau, kad jeigu aš turėčiau kažkokių finansavimo instrumentų, tai tie
mokslininkai kaip bitės prie medaus suskristų prie bet kokių galimybių, bet praktiškų, kurios iš tikrųjų realiai leistų
realizuoti savo mokslinę praktiką. Duotų laiko, duotų finansavimo. Ir tada tos idėjos gimtų savaime. Tie tokie
network‘ai, bendruomenių susitikimai – aš nemanau, kad jie turi prasmės.“ (SH_Jungtinė Karalystė)

9 https://strata.gov.lt/lt/naujienos/8-naujienos/651-diskutuota-apie-galimyb-telkti-is-salies-isvykusius-mokslininkus
10 Nuoroda į Alytaus krašto mokslininkų duomenų bazę http://alytausmokslinikai.esy.es/alytaus-mokslininkai/
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Visi interviu metu informantų įvardinti tyrėjų tinklo panaudojimo būdai yra apibendrinti Pav. 21.
Pav. 21. Kodų žemėlapis. Tinklo panaudojimo perspektyvos

Kai kurie informantai atkreipė dėmesį, kad tinklas galėtų būti prasmingas ieškant partnerių
bendradarbiavimui įgyvendinant mokslinius tyrimus, bendras studijų programas. Tai galėtų būti
platforma bendradarbiavimo partnerių paieškai (tiek iš Lietuvoje, tiek ir užsienyje dirbančiųjų
perspektyvos) bei būti tam tikru tarpininku leidžiančiu komunikuoti ir kartu veikti užsienyje ir Lietuvoje
dirbantiems tyrėjams. Pastebima, kad išvykus į užsienį tam tikrų asmeninių kontaktų turėjimas su
lietuviais užsienyje ir Lietuvoje dirbančiais, gali praversti plečiant bendradarbiavimo tinklus su aukšto
lygio mokslininkais:
„Iš kitos pusės, nu ta lietuvio korta tokia tai labai gerai suveikia – tarkim pasižiūrėtum, kad tu su kažkuo nori
bendradarbiaut, ir jeigu va kaip nežinau estų toj duombazėj, tiesiog prasearchint pagal keywords kas dirba toj srity,
tai manau labai naudinga būtų. Aišku, kai yra tavo pagrindinė sritis – tai tu žinai kas geriausi toj srity ir panašiai, ir
jei yra lietuvių, tai pabendrauji. Bet galbūt nori bendradarbiaut su kitokia sritim, tada toj vietoj galėtum susirast.
Pavyzdžiui, mano atveju buvo taip, kad yra toks [tyrėjas] <...>, tai jis yra lietuvis, kurio pavardė neskamba lietuviškai,
ir jis yra [instituto užsienyje] grupės vadovas. Jis su šeima ten, gyvena daug metų. Jis yra mūsų srities toks žmogus
–kai jis išspausdina ką, tai mes visi skaitom, žiūrim (mano vadovas visąlaik jį skaito). Ir aš tada sužinojau, kad jis
lietuvis ir aš tada sakau vadovui – „ar žinot, kad jis lietuvis?“ Tai iš tikrųjų tas bendradarbiavimas, kur čia su vienu
mokslininku [Lietuvoje] tai jis vyksta per tą: tas [mokslininkas Lietuvoje] yra geri draugai su [tyrėju, kuris yra minėtas
instituto užsienyje grupės vadovas], tai jie pradėjo bendradarbiaut, o [tyrėjas, kuris yra minėtas instituto užsienyje
grupės vadovas] bendradarbiavo realiai su tokiu žmogum, kuris nežinau realiai yra Einšteino vos ne lygio pagal
savo citavimą – toks [minimas kitas konkretus mokslininkas] – nu dievukas visam pasauly mokslo. Tai [tyrėjas, kuris
yra minėtas instituto užsienyje grupės vadovas] su tuo [mokslininku (prilygstančiu Einšteinui)] yra žiauriai geri
draugai. Tada [tyrėjas Lietuvoje] su šituo yra.. nes [tyrėjas, kuris yra minėtas instituto užsienyje grupės vadovas]
man atrodo bakalaurą baigė čia irgi pas [kitą mokslininką] Lietuvoj, ir tada aš su [tyrėju, kuris yra minėtas instituto
užsienyje grupės vadovas] pradėjau bendraut ir buvau į [šalį, kurioje dirba tyrėjas, kuris yra minėtas instituto
užsienyje grupės vadovas] nuvažiavus savaitei tada susibendraut ir susišnekėt, nes tas svarbu. Tai, jeigu jis nebūtų
lietuvis, tai jie tikriausiai manęs nebūtų priėmę į tą projektą. O čia kadangi ir lietuvis ir ten susitikom, tada nežinau
ir apie politiką pašneki, kad tau rūpi ta šalis, kad kaip tik buvo prieš balsavimą apie referendumą šnekėjom, tai labai
gerai sujungia ta korta – vien tas, kad tu gali jam lietuviškai parašyt: „Hey, labas, aš skaitau tavo paper‘ius, labai
įdomu, gal nori pašnekėt?“ Tai ir mano vadovui, jam, pavyzdžiui, labai gerai, nes jis dabar turi prieigą-kažkokį
kontaktą su iš tikrųjų labai geru mokslininku. Tai smagu tas.“ (N_Jungtinė Karalystė)

Taip pat tinklo pagalba mokslininkai galėtų dalintis savo žiniomis ar patirtimi iš kasdienio mokslinio
gyvenimo su kitais kolegomis mentorystės programų, vasaros mokyklų, seminarų ar kitokio pobūdžio
tikslinių susitikimų formatu arba suteikti informacijos, pagalbos studentams, pavyzdžiui, susirandant
praktikos vietas. Tyrėjų tinklas gali būti naudingas ne tik įgyvendinant bendrus mokslinius tyrimus,
bet ir įtraukiant užsienyje gyvenančius mokslininkus į ekspertinę veiklą, pavyzdžiui įsitraukti į projektų
vertinimo komisijų darbą. Informantų pasiteiravus apie tai ar matytų tyrėjų tinklo įveiklinimą ne tik per
mokslinių veiklų perspektyvą, bet ir, pavyzdžiui, įsitraukiant į valstybinių institucijų kuruojamų
klausimų sprendimą, tokia tinklo veikimo perspektyva taip pat vertintina kaip perspektyvi, pvz., per
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tinklą galima būtų teikti konsultacijas, ekspertinę nuomonę mokslo ir studijų klausimais (pavyzdžiui,
iš tinklo atstovų buriant darbo grupes tam tikriems tarptautiniams standartams mokslo sistemoje
formuoti), tinklas galėtų suteikti didesnį svorį mokslininkų siūlymams, išreikštai nuomonei.
Atsižvelgiant į tai, kad vis dažniau kalbama apie mokslininkų įtaką už akademijos ribų (pvz., tam
tikrose institucijose vertinant mokslininko pasiekimus ar pačias institucijas atsižvelgiama į
visuomenines veiklas, mokslinių veiklų poveikį socialiniams, kultūriniams ar ekonominiams
procesams ir pan.), konsultacijų teikimas valstybinėms įstaigoms tyrėjo kompetencijų srityje, gali būti
palaikomos kaip skatintina praktika, pavyzdžiui:
„[I]: - Tai būtų labai populiaru. Aš sakyčiau, bet kokios konsultacijos valstybinėm įstaigom, valstybine politika, tai
būtų labai – bent jau mūsų universitete būtų labai teigiamai žiūrima. Jeigu aš pavyzdžiui, nueičiau pas savo dekanę,
vice rektorių ir sakyčiau, kad mane kviečia Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija konsultuoti apie kultūros paveldą,
tai jie mane atleistų nuo dėstymo, kad aš tą daryčiau – tas skaitosi labai svarbu.
[T]: - Čia vos ne kaip koks socio-ekonominis poveikis mokslininko, iš jo žinių bagažo, tyrimų lauko kažkokį padaryt
poveikį?
[I]: - Taip, taip, taip. Tai labai vertinama. Tai tikrai instituciškai būtų skatinama ir remiama mokslininkų darbovietėse.“
(SH_Jungtinė Karalystė)

Vis tik vienas informantas pastebėjo, nors iniciatyva būtų pozityvi, klausimas ar tikrai politikai tokius
patarimus priimtų:
„[I]: - Na, aš tai manau, kad tai yra pozityvu. Galėtų prisidėt kažkokiu laipsniu, bet kitas klausimas ar valdžia, kaip
sakant nuomonė yra, kad jie aiškiau galvoja. Aš nežinau.
[T]: - Ar aš teisingai suprantu, kad viena tai yra tinklas ir jo įveiklinimas, tarkim, atlikti kažkokius tyrimus ir pateikti
savo rekomendacijas, ir kita yra pats valdžios požiūris į tokius rezultatus?
[I]: - Jo, vat būtent. Būtent valdžios aparato požiūris, kad kažkas iš užsienio gali geriau žinoti – tai valdžiai gali
keistai atrodyt.
[T]: - Kita vertus, gali pagalvot, kad tai vis tiek yra lietuviai, kurie turi įgiję kažkokią patirtį ir gali tomis savo įgytomis
žiniomis, know-how tuo, pasidalinti su čia esančiais.
[I]: - Čia skamba aišku gerai, bet aš nežinau kiek tai atitinka realybę. Vyriausybė dažnai deklaruoja vienus dalykus,
bet praktika biški kitaip matosi. Idėjų yra daug gerų iš tikrųjų. Bet aš manau, judama teisinga kryptim. Lėtai, bet vis
tiek progresas yra.“ (A_Švedija)

Tinklas taip pat matytinas kaip tam tikra informacijos teikimo užsienyje ir Lietuvoje dirbantiems
mokslininkams platforma, kurioje galima būtų sužinoti apie tai, kas vyksta Lietuvos mokslo sistemoje
ar apie galimybes atvykti į Lietuvą, ar būti tam tikra erdve prisidedančia prie visuomenės informavimo
apie lietuvius mokslininkus dirbančius Lietuvoje, užsienyje. (Iliustruojančius informantų pasisakymus
šia tema žr. priede Lentelė 24).
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Apibendrinimas
• Apibendrinant, informantų išvykimą iš Lietuvos skatinę veiksniai gali būti siejami su asmeninio
augimo poreikiu, darbo sąlygų tvarumu ir efektyviu organizavimu, asmeninių ryšių kūrimu ar
kitomis išorinėmis aplinkybėmis.
• Įsitvirtinus tam tikroje institucijoje, šalyje, mintys apie grįžimą į Lietuvą mažiau aktualios, nei kad
išgyvenant pereinamąjį laikotarpį (pvz., baigiantis doktorantūros studijoms, artėjant numatytų
terminų darbo sutartyje pabaigai, ieškant ilgalaikių pozicijų ar karjeros perspektyvų). Tyrėjų norą
grįžti į Lietuvą skatintų turimi socialiniai saitai ir emocinis ryšys, kultūra, aplinka bei patrauklios
darbo sąlygos ar galimybės keisti esamą situaciją Lietuvoje.
• Kalbintiems tyrėjams, renkantis darbovietę, svarbios buvo ne tik konkrečios institucijos teikiamos
galimybės (siūlomos darbo sąlygos, karjeros perspektyvos ir kt.), bet ir kai kuriais atvejais šalies
kontekstas (kultūra, mokestinė sistema ir kt.) ar asmeniniai veiksniai (pvz., šeiminės aplinkybės).
• Tyrimo dalyviai doktorantūros studijų vietos pasirinkimą grindė asmeniniais veiksniais (pvz.,
įtakos turėjo asmeniniai ryšiai, institucijų suteikiamos galimybės stiprinti turimas kompetencijas),
finansiniai veiksniai (kaip pvz., gautas finansavimas studijoms, pragyvenimui, mokslinėms
kelionėms) bei su konkrečia institucija susijusiais aspektais (pvz., svarbus institucijos prestižas,
akademinio personalo kompetencijos, tyrimų sritys, pajėgumai bei studijų kokybė).
• Tyrėjų minimos darbo sąlygos, juos motyvuojantys dirbti esamose institucijose veiksniai, apima
platų patirčių spektrą. Pastebėtina, kad iš motyvacinės pusės kalbintiems tyrėjams svarbūs gali
būti ne tik su konkrečia institucija susiję darbo sąlygų aspektai (pvz., pozicijos stabilumas,
patrauklus atlyginimas, infrastruktūra, minimali biurokratija, išvystyta mokslinio bendradarbiavimo
struktūra, galimybės vizitams), bet ir bendras pasitenkinimas institucija (jos prestižas,
tarptautiškumas), tarpasmeniniai santykiai su kolegomis, bendras pasitikėjimas mokslininkais,
įsipareigojimo ir atsakomybės jausmai bei laisvės pojūtis.
• Išskiriant darbo sąlygų privalumus, tyrimų įgyvendinimo atžvilgiu svarbūs: (i) adekvatus darbo
laiko skirtingoms veikloms paskirstymas, kai administracinėms, dėstymo veikloms skiriamas
laikas neviršija lūkesčių ar nustatytų susitarimų arba / ir yra gaunama tinkama pagalba iš
administracinio personalo (pildant įvairias ataskaitas, rengiant paraiškas projektams ir kt.); (ii)
finansavimo galimybių – tyrimams, kompetencijoms stiprinti, tarptautiniam matomumui didinti,
ryšių plėtrai skirtiems vizitams – įvairovė ir lankstumas (nuo vidinių institucijos resursų iki išorinių
finansavimą tyrimams skiriančių institucijų pasirinkimo alternatyvų ir jų vidinės administracinės
kultūros). Tyrėjų patirtys yra skirtingos ir jei vienose institucijose yra platus vidinių finansavimo
šaltinių tyrėjų mobilumui ar kitoms veikloms pasirinkimas, infrastruktūra atitinka tyrėjo poreikius
arba suteikiama administracinė pagalba įgyvendinant tyrimus, rengiant paraiškas, arba
sudaromos palankios sąlygos skirti daugiau laiko tyrimams, nei kitoms veikloms, tai kiti
informantai pastebėjo tokių aspektų trūkumą. Pastebėtina tai, kad tyrėjo karjerai, ypač karjeros
pradžioje, būdingas nepastovumas ir migravimas tarp institucijų, atrodo įprasta ir skatintina
praktika.
• Bendradarbiavimas įgyvendinant tyrimus neretai užsimezga per asmeninius kontaktus, kurie gali
atsirasti (jei tai nėra kontaktai iš studijų, bendro darbo laikų ir pan.) dalyvaujant įvairiuose
moksliniuose renginiuose, vizituose. Bendradarbiavimo ryšiams svarbūs ne tik bendri interesai,
profesinės kompetencijos, tyrėjų asmeninės savybės ir pasitikėjimas vienas kitu, bet ir tai, kokios
yra suteikiamos galimybės atlikti bendrus mokslinius tyrimus ar kitas bendradarbiavimu grįstas
veiklas. Nors kalbinti tyrėjai minėjo, kad partnerius tyrimams įgyvendinti pasirenka laisvai, tačiau
veikiančios nacionalinės ar tarptautinės finansavimo programos, kvietimuose nurodančios
reikalavimus dėl partnerių iš tam tikrų regionų ar šalių, gali turėti įtakos tam, kokiose šalyse
partnerių ieškoma.
• Lietuvai siekiant stiprinti tarptautiškumą ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, kai kurių
informantų nuomone, tikslų, prioritetų išskyrimas gali padėti stiprinti esamas aukštus pasiekimus
rodančias sritis arba ieškoti bendradarbiavimo ryšių su tomis šalimis, iš kurių norima mokytis,
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kurios galėtų padėti rengiant tam tikrų sričių specialistus. Pagrindinis įvardinamas aspektas, kokią
pagalbą gali suteikti išorinės institucijos, siekiant palaikyti ar paskatinti bendradarbiavimo ryšius
tarp užsienyje ir Lietuvoje dirbančių mokslininkų, yra pakankamo finansavimo įvairioms
formalioms (bendriems projektams, studijų programos) ir neformalioms (vizitams, mentorystei ir
pan.) veikloms skyrimas.
• Formuojant priemones tyrėjų pritraukimui (ar susigrąžinimui), informantų nuomone, turėtų būti
atsižvelgiama į tai kokios tyrėjų grupės galėtų būti suinteresuotos atvykimu (pvz., patiriantys
pereinamąjį laikotarpį) ir jei tyrėjų pritraukimu siekiama didinti šalyje įgyvendinamų MTEP veiklų,
rezultatų kokybę ar tarptautiškumą, tuomet neturėtų būti orientuojamasi į tyrėjų tautybę (t.y.
nereikėtų orientuotis tik į lietuvių emigrantų susigrąžinimą). Pritraukiant tyrėjus, atkreiptinas
dėmesys į: (i) finansavimo galimybes; (ii) ilgalaikes karjeros perspektyvas; (iii) informacijos
sklaidą (apie darbo vietas); (iv) suteikiamas darbo sąlygas; (v) atsižvelgimas į tyrėjų šeiminę
padėtį ir galimybes atvykti su šeima.
• Formuojant priemones skirtas tyrėjų tarptautiniam bendradarbiavimui, gali būti reikšminga
atsižvelgti į galimybių formaliam ir neformaliam bendradarbiavimui atsirasti, palaikyti.
• Jeigu būtų formuojamas lietuvių tyrėjų diasporos tinklas, atkreiptinas dėmesys į tokio tinklo
funkcionalumą, sukūrimo, administravimo ir išlaikymo kaštus. Tinklas galėtų būti panaudojamas
įvairiais būdais, nuo partnerių bendradarbiavimui įgyvendinant mokslinius tyrimus, bendras
studijų programas ar ekspertų nacionalinių klausimų sprendimui paieškos iki buvimo tam tikra
susitikimų ir dalinimosi patirtimi, žiniomis, informacija platforma.
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Priedai
Nr. 1 Interviu, su lietuviais mokslininkais, kurie dirba užsienyje, gairės
Įvadiniai klausimai
Prašau, papasakokite trumpai apie save, pvz. kiek metų esate išvykęs(-usi) iš Lietuvos? Kokioje
mokslo srityje dirbate? Koks Jūsų mokslinių tyrimų interesų laukas? Kokioje institucijoje šiuo metu
dirbate?
Apie instituciją kurioje dirba
• Prašau trumpai papasakokite apie universitetą / institutą, kuriame šiuo metu dirbate.
• Kokios pagrindinės šios institucijos tyrimų kryptys?
• Kiek laiko čia dirbate? Kokias pareigas užimate? Kiek laiko šiose pareigose dirbate?
• Apie tai, ką tiria
• Kokio pobūdžio tyrimus vykdote šioje institucijoje? arba Kokias pagrindines savo veiklos
(tyrimų) kryptis išskirtumėte šiuo metu galvojant apie dabartinę darbovietę?
• Prašau trumpai papasakokite, kaip gimė Jūsų iniciatyva tirti, tai ką šiuo metu tyrinėjate?
• Kokioms tikslinėms grupėms skirti Jūsų atliekami tyrimai?
Motyvacija dirbti kur dabar yra
Apie svarstymus, kur dirbti mokslinį darbą
•
•

•

Kuomet svarstėte apie savo kaip tyrėjo(-os) karjeros perspektyvas, ar turėjote išskyręs(-usi)
kriterijus, pagal kuriuos rinkotės, kur norėtumėte dirbti mokslinį darbą?
• Jei taip, kokiais kriterijais vadovavotės?
Gal galite pasidalinti, kuomet svarstėte apie savo tolimesnes karjeros perspektyvas, tarp kokių
alternatyvų rinkotės?
• Kokią reikšmę Jūsų pasirinkimui turėjo šalis?
• Ar Lietuva (arba Lietuvoje veikiančios institucijos) buvo tarp alternatyvų, kurias svarstėte?
Kas galiausiai nulėmė, kad priėmėte sprendimą dirbti būtent šioje šalyje ir būtent šioje
institucijoje, kurioje dabar dirbate?

Apie sąlygas dirbti, kur šiuo metu dirba
•
•
•
•

Kaip jaučiatės dėl savo sprendimo dirbti šioje institucijoje?
Kokius esminius privalumus išskirtumėte, galvodamas (-a) apie darbo sąlygas šioje institucijoje?
Kas Jus labiausiai motyvuoja dirbti šiame universitete / institute?
Kaip bendrai vertintumėte sąlygas siekti mokslininko karjeros perspektyvų šioje šalyje?
• Kokias garantijas gaunate? Ar esate patenkintas sąlygomis / galimybėmis siekti mokslininko
karjeros šioje šalyje?
• Kaip manote, ar esama situacija šalyje, kurioje šiuo metu gyvenate, pilnai patenkina Jūsų
asmeninius ir karjeros lūkesčius? Ar planuojate likti čia gyventi?

Mobilumas (iš Lietuvos / į Lietuvą)
Apie tai, dėl ko pasirinko išvykti iš Lietuvos
Pabandykite prisiminti tą laikotarpį, kuomet priėmėte sprendimą išvykti iš Lietuvos.
•
•
•
•

Kada Jūs išvykote iš Lietuvos į užsienį?
Kokios buvo šio išvykimo priežastys?
Papasakokite, kaip apsisprendėte išvykti? Ar turėjote abejonių dėl išvykimo?
Ar Jums teko dirbti mokslinį darbą ir kitose šalyse?
• Jei taip, jeigu lygintumėte darbo sąlygas ten ir dabar, kur dirbate, kokius esminius skirtumus
išskirtumėte?

Motyvacija grįžti į Lietuvą
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Apie tai, kas (ne)paskatintų dirbti Lietuvos MSI
• Jei galvotumėte apie tolimesnę savo kaip mokslininko karjerą, ar svarstytumėte apie galimybę
atvykti dirbti į Lietuvą?
• Kiek realu, kad nuspręstumėte grįžti per artimiausius 5 metus?
• Kas Jus labiausiai paskatintų grįžti? Arba Nuo ko priklausytų Jūsų sprendimas atvykti dirbti į
Lietuvą? Arba Kokių sąlygų reikėtų, kad pradėtumėte svarstyti apie galimybes dirbti mokslinį
darbą Lietuvoje?
• Kaip Jums atrodo, galvojant apie mokslininko karjerą Lietuvoje, kokius esminius trūkumus
išskirtumėte? Arba Kaip Jums atrodo, kas stabdo Jūsų norą dirbti Lietuvoje mokslinį darbą?
• Lyginant su Jūsų dabartine situacija (gyvenimu šalyje X ir darbu institucijoje X), kokius
esminius skirtumus su sąlygomis gyventi ir dirbti Lietuvoje, Jūs išskirtumėte?
• Žvelgiant bendrai, kaip Jums atrodo, kas galėtų būti kitaip, kad mokslininko karjeros siekimas
Lietuvoje atrodytų patrauklus?
Tarptautinio bendradarbiavimo patirtys
Dabartinėje institucijoje
Šiuo metu STRATA įgyvendina projektą, kuriuo siekiama parengti Lietuvos MTEPI tarptautinio
bendradarbiavimo žemėlapį. Vienas iš dominančių klausimų susijęs su tuo, kaip būtų galima
identifikuoti prioritetines šalis, su kuriomis Lietuva turėtų stiprinti bendradarbiavimą nacionaliniu
lygmeniu. Vykdome diskusijas su nacionalinių mokslo ir studijų institucijų atstovais ir vienas iš
aspektų ko jų teiraujamės yra apie tai, kokius tikslus MSI kelia tarptautinio bendradarbiavimo
atžvilgiu bei kaip yra priimami sprendimai su kuo iš užsienio bendradarbiauti.
• Atsižvelgiant į Jūsų asmeninę darbinę patirtį institucijoje, kurioje šiuo metu dirbate, ar Jums yra
tekę domėtis arba girdėti apie tai kokius tikslus tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu kelia Jūsų
institucija?
• Gal žinote kaip yra nusprendžiama (į ką atsižvelgiama) su kuo ir dėl ko reikšminga pasirašyti
bendradarbiavimo sutartis mokslinių tyrimų įgyvendinimui?
• Atsižvelgiant į Jūsų asmenines patirtis, ar institucijos išskirti bendradarbiavimo prioritetai /
tikslai turi įtakos Jūsų asmeniniams pasirinkimams su kuo bendradarbiauti įgyvendinant
tyrimus? Jei taip, kaip tai atsiliepia Jūsų mokslinei veiklai?
• Kokie aspektai Jums asmeniškai svarbiausi renkantis partnerius bendriems tyrimams
įgyvendinti?
Motyvacija bendradarbiauti su Lietuvos MSI
Apie bendradarbiavimą su Lietuvos MSI
•

Ką Jūs galvotumėte apie bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis?
• Ar Jūs šiuo metu palaikote kokius nors bendradarbiavimo ryšius su Lietuvoje veikiančiais
universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
- Jei taip, kokio pobūdžio bendradarbiavimo ryšius Jūs palaikote? Kokio intensyvumo šis
bendradarbiavimas?
- Kaip vertinate šį bendradarbiavimą? Kokią naudą atneša Jums toks bendradarbiavimas?
• Ar Jums būtų aktualu palaikyti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos MSI? Kokio pobūdžio
bendradarbiavimo perspektyvas matytumėte?
• Ar matytumėte kokių nors trikdžių bendradarbiavimui su Lietuvos MSI palaikyti / užmegzti?
• Kaip manote, ar reikalingas išorinių institucijų (pvz., ministerijų, LMT, MITA ar pan.) indėlis
siekiant palaikyti ar paskatinti bendradarbiavimo ryšius tarp užsienyje ir Lietuvoje dirbančių
mokslininkų? Jei taip, kokio pobūdžio pagalbą šios institucijos galėtų suteikti? Ar Jūs
asmeniškai matytumėte tokios pagalbos perspektyvą?

Mokslininkų diasporos tinklas (užduoti, jei lieka laiko, kalba apie tai krypsta)
•
•

Ar bendradarbiaujate su kitais lietuviais tyrėjais esančiais ne Lietuvoje?
• Jei taip, kaip tas bendradarbiavimas vyksta?
Ar matytumėte poreikį, tokio tinklo sukūrimui?
• Jei taip, kokiu principu jis galėtų veikti?
• Kokią tokio tinklo naudą matytumėte?
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Nr. 2. Interviu citatos, iliustruojančios kategorijas
Lentelė 1. Pavyzdžiai iliustruojantys informantų pasirinkimą išvykti iš Lietuvos paskatinusius veiksnius
Kodas
Citata
Asmeninio augimo poreikis
Noras būti aplinkoje,
„Ta prasme, atrodė kaip ir viskas gerai. Bent jau aš stabiliai jaučiausi savo katedroj. Aš tikrai nebijojau, kad ten prarasiu darbą ar neturėsiu projektų ar kažko tai. Bet tiesiog jaučiau,
kur galima išmokti
kad tas mane sustabdys tuoj. Kad aš noriu būt tokioj aplinkoj, kur aš nuolat mokinuosi ir man neužtenka, kad aš turiu daktaro laipsnį, kad aš dėstau ir dar, nu aišku, turiu projektą, bet
ko nors naujo
aš netobulėju ir nesimokau kažko absoliučiai naujo, ko aš dar nemoku. Man visą laiką tas svarbu.“ (AN_Danija)
Užsienio kalbos
„<...> bet aš kažkaip ir seniau labai norėjau pagyvent kažkur kitoj šaly. Nu aš keliavus buvau... Netgi iš tikrųjų kažkur pasąmoningai gal mąsčiau mokykloj, kad va gal bakalaurą – čia,
įgūdžių stiprinimo
magistrą – kur kitur. Nes, man atrodo, smagu patirt visokias kultūras, bet, man atrodo, iš paveiksliukų, knygų ar filmų tu negali su kultūra taip gerai susipažint. Tai realiai aš iš tikrųjų
poreikis
labai žiūrėjau į Prancūziją pačioj pradžioj, bet į Prancūziją, kad išvažiuot, turi labai gerai prancūzų kalbą mokėt, turėt sertifikatus, net jeigu į doktorantūrą ir viskas angliškai – vis tiek
turi mokėt prancūzų kalbą. Tai kažkaip tada Prancūzija labai atkrito, nes negalima. Tada dėl kalbos, galvoju tuo pačiu ir išmoksiu anglų kalbą gerai ten bebūnant, o visa mokslo kalba
Kitos kultūros
yra anglų kalba. Tai, man atrodo, čia irgi vienas iš britų ir amerikiečių laimėjimų yra tas, kad jų kalba visam pasauly, tai tada jie natūraliai prisitraukia daug žmonių.“ (N_Jungtinė
pažinimo / patyrimo
Karalystė)
poreikis
Profesinių gebėjimų / kompetencijų stiprinimo poreikis
Išoriniai išvykimo veiksniai
„Aš išvykau iš Lietuvos po dviejų metų mano doktorantūros studijų [minima institucija Lietuvoje]. Numirė mano vadovas. Aš ieškojau kas pakeistų, kuris būtų maždaug susijęs su tema,
Disertacijos vadovo
kuri mane domina ir tuo metu konferencijoje buvo lenkų profesorius, su kuriuo mes pasikalbėjome ir jis pakvietė tęsti doktorantūrą Lenkijoje [minimas konkretus universitas]. Aš ten
mirtis
išvažiavau jau kaip pažengęs doktorantas, per dvejus metus pabaigiau doktorantūrą.“ (N_Čekija)
Gautas pažįstamo
„Tiesiog, bendrakursis jau buvo išvažiavęs ir jisai studijavo doktorantūrą ir atsirado dar viena galimybė ir man pasiūlė. Ir aš sutikau. Tiesiog toks asmeninis kontaktas galima sakyt.“
asmens pasiūlymas
(A_Švedija)
atvykti
Pasinaudojimas
„99-ais gavau diplomą ir tiesiog taip gavosi, kad tuo metu buvo skirtos pora stipendijų [minima institucija Rusijoje]. Ir jie tuo metu finansuojami buvo Atviros visuomenės fondo. Tiesiog
galimybe gauti
turėjo keletą stipendijų Lietuvai. Pasirodė visai įdomu. Aišku, niekada neplanavau išvažiuot studijuot į Rusiją, bet kažkaip metus studijuot [Rusijoj] su stipendija studijuojant įdomų
stipendiją studijoms
dalyką – pasirodė visai verta. Tai čia buvo magistras pirmas.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
užsienyje
Gautas
„Iš Lietuvos į Vokietiją išvykau vykdyti habilitacijos projekto. Parašiusi daktaro disertaciją Lietuvoje, ieškojau tolesnių tyrimų temų. Mane domino Vokietijoje saugomas <...> lietuviškas
finansavimas
rankraštis. 1999 m. parašiau projektą, kurį remiama [universiteto Vokietijoje] teikiau [minimas konkretus fondas]. 2000 m. buvo patvirtintas trejų metų projektas ir aš pradėjau darbą
projektui
Vokietijoje.“ (H_Vokietija)
„Pagrindinė priežastis buvo tiesiog, kadangi mano mama žydė, aš lankiausi Izraely ir labai patiko man iš vis kaip žmonės savo šalį mato ir visos perspektyvos ir tiesiog išvažiavau į
Žydų repatriacija
Izraelį kaip daugelis žydų. Ne dėl to, kad norėjau kažką profesiškai, specifiškai atrasti ten.“ (M_Izraelis)
Asmeninis požiūris ar patirtis turėję įtakos išvykimui
Pasirinkimas
„Tai nebuvo labai aktyvus sprendimas, kad aš galvojau, kad Lietuvoje kitoks lygis ar panašiai. Bakalauro studijas turbūt, ta [institucija Latvijoje] aš net neskaičiau kad jie yra užsienyje.
važiuoti į stipriausią
Vis tiek yra tame pačiame regione. Aš grįžinėdavau kas antrą savaitgalį namo. Aš net negalvojau, kad jie yra užsienio mokykla, kad aš renkuosi ją, nes noriu išvažiuoti į užsienį. Tiesiog
aukštąją mokyklą
tuo metu man pasirodė, kad ji yra stipriausia mokykla regione kuri gali pasiūlyti aukštąjį išsilavinimą ir, bent jau tuo metu, tai buvo nemokamas išsilavinimas.“ (S_Honkongas)
regione
„Žinokit, šiaip tai ironiška, nes visą laiką sakiau, kad neišvažiuosiu iš Lietuvos, visą laiką būsiu Lietuvoj ir taip toliau. Kažkaip visą laiką šnekėjom su vyru, kad mum viskas gerai Lietuvoj
ir nesam iš tų, kurie išvažiuoja dėl to, kad blogai gyvena. Visą laiką viskas buvo gerai. Gal mokslo srity šiaip jau yra įprasta, kad tu važiuoji šiek tiek pasistažuoti. Tai ir buvo čia tas
dalykas, kad važiavau į Airiją, turbūt trim metam pasistažuoti. Tai yra tikrai labai labai normalu ir tikrai priimtina. Ir tikrai niekada negalvojom, kad tas užtruks dabar jau daugiau negu
Važiavimas ten, kur
dešimt metų, nes tikrai buvo tas laikinas. Ir iki šiol niekada negalvojam, kad mes išvažiavom. Yra laikina stažuotė užsieny – apsižiūrėt, kaip čia viskas vyksta. Ir iš tikrųjų tas naudinga.
atliko praktiką ir
Ir ne tik Lietuvoj, pavyzdžiui, taigi visur, toj pačioj Šveicarijoj, Švedijoj – mokslininkai važiuoja į užsienį stažuotis. Kas nuvažiuoja į užsienį padirbti ir tai yra labai normalus dalykas
patiko tyrimų grupė
moksle. Nėra taip, kad čia iš Lietuvos visi važiuoja, kad emigracija visur. Ir buvo kažkaip netikėtai gal labiau, nes aš važiavau į Airiją, aš nežinau ar šiek tiek matėt, kad mūsų
[universitetas] turi tyrimų stotį <..>, tai į šitą tyrimų stotį, metai dar man prieš atvažiuojant į Airiją, aš nežinojau, kad važiuosiu čia, atvažiavau su mūsų lietuviškais prietaisais daryti tuos
tyrimus. Ir tada man labai patiko kaip grupė bendradarbiauja, kaip ten viskas vyksta, ta stotis. Ir paskui, kai atsirado pozicija būtent toj grupėj, tada nusprendžiau stažuotis. Ta prasme,
tai nebuvo planuota, kad vyksiu bet kur. Buvo konkretus sudominęs pozicijos variantas. (N_Airija)
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Palaikymo jausmo
trūkumas Lietuvoje,
o ten, kur praktiką
atliko, palaikymas ir
pakvietimas buvo

Noras dalyvauti
tarptautiniame
diskurse
dominančioje
temoje, o Lietuvoje
tokios perspektyvos
nematė
Perspektyvų, kas
bus toliau po studijų
Lietuvoje,
nematymas

Netenkinusios darbo
sąlygos Lietuvoje

„Čia žiūrėkit, dabar buvo 91-ais metais, mes turėjom tokią galimybę, žinot ką reiškia 91-ai metai Lietuvoj – tai reiškia, norėjo Oslo universitetas pakviesti iš Rytų Europos universitetinius
dėstytojus, <..>, o aš kadangi labai norėjau mokslą daryti netgi prieš tai, tai galvojau: „va čia dabar galimybė yra būt užsieny, išmokt užsieninių metodologijų, aš norėjau kad labai
rimtas darbas būtų. Nu ir tada mes turėjom tą galimybę. Čia buvo toks trijų mėnesių kursas 91-ais metais. Buvom pakviesti keturi iš Lietuvos, dvi latvės ir viena vengrė. <..> Tada jau
aš ne tik pasirašiau, aš pati kaip tą mokslinį darbą padaryt visą metodiką jau grįžus po tų trijų mėnesių, bet aš ir duomenis susirinkau. Duomenys buvo labai didžiuliai. Bet tada jau
man norvegai patys pasakė: „jeigu tu mokslą kokį darysi, tai mum bus labai įdomu žinot, kaip tau sekasi. Tu būtinai mum parašyk.“ Toks buvo pakvietimas labai atviras paliktas man.
Kaupiant duomenis gaila, kad ne.. čia labai juokinga istorija visumoj, tada susirinkau tuos duomenis pati, labai sunkiai, nes nelabai jau ten norėjo [Lietuvoj universitete] mane palaikyti
tų duomenų rinkime, bet čia į detales neisim. Nebuvo palaikymo, faktiškai tikrai nebuvo. Tai aš ten ir dienas atidirbinėjau ir su kolege keičiausi valandom, dirbau dvigubas pamainas,
kad tas dienas užsidirbt, nu papildomas, kad galėčiau duomenis susirinkt. Susirinkau duomenis. <..> Pati. Pasidariau viską. Ir statistiką pati pasidariau rankiniu būdu – tais laikais
kompiuterių nebuvo. Nu ir aš išsiunčiau tą rankiniu būdu padarytą statistiką ant didžiausių suklijuotų popieriaus lapų – įsivaizduokit kaip paklodę – į Norvegiją. Tai jie buvo labai sužavėti.
Sako: „Viskas, važiuok su visais savo duomenimis ir darykis magistrą“. Aš atvažiavau į magistrą, neišleido [Lietuvoj] manęs pilnam laikui, sako: „Taip, tave mes išleidžiam. Išleisim
tiktai metams“. Metai yra nedaug, bet galvoju, metai geriau negu nieko. Ir tada aš per tuos metus viską pasidariau, pasiruošiau. <...> Tada aš grįžau ir gyniausi. Nu tai čia toksai buvo
magistras. <...>Tada Lietuvoj jau galvojau: „nu va viskas, aš jau kažko išmokau, dabar čia darysiu naujoves ir taip toliau“; bet palaikymo tai tikrai nebuvo. Aš nenoriu labai daug į
detales eit, bet palaikymo tikrai nebuvo. Labai nebuvo tuo laiku. Nu ir taip kažkaip man labai liūdna buvo, bet kas įvyko su manim kita prasme, jau aš viskas – jau aš to mokslo norėjau,
man vieno magistro neužtenka, aš norėjau daugiau. nu, kadangi su Norvegais turėjau ryšį, aš jau žinojau kas ten vyksta su [Norvegijos] universitetu ir jie tada paskelbė konkursą man
atrodo 96-ais ar 97-ais, <..> ir buvo atviras konkursas doktorantams ir jie galėjo būt iš užsienio, jie turėjo tris vietas tokiem doktorantam. Ir aš laimėjau vieną iš tų vietų. <..> Nu tai taip
aš išvažiavau į Norvegiją antrą kartą.“ (M_Kanada)
„O dabar taip pabandysiu faktiškai papasakot, ne tai, kas mane paskatino, bet kaip tai vyko. Tai vyko taip, kad po pirmų doktorantūros metų išvažiavau į didelę tarptautinę konferenciją,
kur buvo renginys skirtas tik [sričiai, kurioje informantas rengė disertaciją]. <..> ten kongresas pasaulinis buvo kur 500 žmonių ir visi darė tą patį, ką aš dariau. O čia [Lietuvos
universitete] niekas nedarė to, ką aš dariau. <...> Ir man tai buvo visiškai nauja patirtis – pamatyti tiek daug žmonių, kurie daro tą patį. Ir mane kas labiausiai nustebino, kad aš kažkaip
neatrodžiau silpnai tam kontekste. Mano tokiu vertinimu, o dažnai pats sau esi didžiausias kritikas, tai aš tuo dažnai pasitikiu. Tada galvoju, jeigu aš čia gerai gaudaus, tai reikėtų turbūt
pagalvoti apie įsiliejimą į tą pasaulinį kontekstą – studijų kontekstą, kurio čia [minimas miestas Lietuvoje] visiškai nėra ir aš nemačiau galimybių tą daryt. <...> aš pasidomėjau kokie
universitetai vis dar priima aplikacijas ir tokių buvo du.“ (H_Italija)
„[I]: Geras klausimas. Tuo metu aš dar to mokslo nesuprasdavau, kad toks būtų... Tiesiog, norėjau pažiūrėti kaip kitur studijuoja ir mes trise išvažiavom. Grupiokai mes buvom, trise
išvažiavom ir va taip ir gavosi. Nebuvo tokio racionalaus sprendimo. Jo tuo metu nebuvo. Gal tiesiog, nemačiau po savo studijų, kas bus toliau.
[T]: - Čia Lietuvoje kas bus nematėte?
[I]: Jo. Moksle. Nu gal dabar apsikeitė, bet tada buvo taip...“ (T_Švedija)
Įdarbinimo
„[I]: Viena iš priežasčių kodėl aš išvažiavau iš Lietuvos – dėl to, kad aš nemačiau perspektyvų man pasilikti. Viena iš priežasčių, kodėl aš jų nemačiau, yra
perspektyvos, sietinos
ta, kad mano sritis, sakykim naujųjų laikų filosofija, apibrėžkim plačiau šiek tiek, yra dėstoma kur? Nu vis tiek darbas turbūt būtų dėstymas, nebent institute
su neskaidria
dar vienas variantas. Bet aš buvau [Lietuvos] universitete, visą laiką prabuvau, aš ten buvau gan gerai vertinamas, mano galva. Tai aš galvojau pasilikti ten.
įdarbinimo sistema ar
Ten yra vienas kuras, kurį aš galiu dėstyt tai vat yra šitas. Šitą kursą visą laiką dėstė mano vadovas ir metais už mane vyresnis buvo doktorantas jo sūnus,
neveiksnia
kuris baigė studijas anksčiau ir pradėjo dėstyti tą kursą anksčiau ir kiek žinau iki šiol jį dėsto. Tai man konkuruoti su šituo giminystės ryšiu šansų nebuvo ir
podoktorantūros
aš bandžiau tą daryti ir man buvo gan aiškiai pasakyta, kad būtent dėl tos priežasties taip nebus. „Nu, ką tu, - sako, - čia gi jo sūnus. Ką tu nori, kad aš
stažuočių sistema
padaryčiau?“
[T]: - O apie kitus universitetus Lietuvoj tuo metu galvojote?
[I]: Nu kažkaip. Nežinau ar aš galvojau. Aš galvojau, kad čia yra nesąmonė ir kad perspektyvų mažai. (H_Italija)
„Tai tuo metu man buvo viena iš galimybių – tuo metu Lietuvoj buvo prasidėjęs podoktorantūrinių stažuočių stipendijos, buvo dar pati pradžia tos
podoktorantūros. Ir aš galvojau, kad visai norėčiau kažkur pabandyt – arba į [minima konkreti MSI Lietuvoje] universitetą su genetikais, nes [minima kita MSI
Lietuvoje] buvo labai siauras ratas žmonių, kurie dirba su ta metodika, kurią aš pradėjau ir norėjau toliau eiti. Mane iš kart pradėjo domint genomika, o dar
Lietuvoj tai buvo labai nauja. <...> ir plius kitas dalykas, kad ta podoktorantūros stažuotė siūloma, tai finansavimas buvo labai prastai organizuotas. Už tai,
kad didžioji dalis buvo skiriama išvažiavimui į užsienį, atlyginimui, bet tyrimams aš nežinau kiek tenai – ten praktiškai nieko tyrimam. Tai praktiškai, net jei ir
gaučiau aš tą podoktorantūrinę stažuotę dviem metam – tai aš tuos pinigus turėčiau leisti išvažiavimui, tada aš turiu kažkur tai – nieks tau neduos pinigų už
tyrimus, nieks tau neduos pinigų reagentams – tu realiai neturi išteklių, kad tu galėtum daryti tyrimą, nes tyrimai mūsų srity labai brangūs. Ir kai tu pagalvoji:
„nu gerai, gausiu aš tuos pinigus ir ką – važinėsiu po užsien?“ Nu duok dieve, jeigu ten man pasiseks ir kažkas tiesiog sakys: „gerai, tiesiog naudosim tave
kaip darbo jėgą“. Bet tu negali savo idėjos, tada tie žmonės norės, kad tu darytum kažką, kas jiem naudinga, o ne kas tau naudinga. Tai man atrodė kažkaip,
o plius kažkaip šitas variantas, kad atvažiuot į Daniją buvo tuo metu, taip įvyko ir man buvo gerai. Tai kodėl aš turiu verstis per galvą, kai aš važiuoju ten, kur
aš noriu važiuoti ir kur aš jau žinau, ir kur man gerai? (AN_Danija)

44

„Galvojau irgi paminėsiu, kad buvo toki ganėtinai svarbūs dalykai, ganėtinai paprasti, bet tai buvo kasdienybė. Tarkim, aš nežinau kaip kiti žmonės tai
identifikuoja, bet tuo metu irgi kadangi tu esi įdarbintas, kaip lektorius, dėstymo krūvis yra beprotiškai. Tikrai beprotiškas. Aš nežinau kiek aš ten turėdavau,
jeigu paskaičiuoji per visus metus, <..> labai daug studentų, ir pas mus būdavo labai daug grupių ir mikrobiologija, pavyzdžiui, turi dėstyti nuolat, tai yra labai
daug tyrimų mikrobiologinių. Ir daug grupių – būdavo šešios ar septynios grupės per vieną ciklą, sakykim, semestrą. Ten vertiesi per galvą. Ten ištisai
dėstymas, dėstymas, dėstymas, dėstymas. Ir to laiko netgi, kad pagalvot, skirti sau laiko, kad būt laboratorijoj arba, kad rašyti projektus – tai būdavo labai
labai minimaliai. Tai čia, man atrodo, vienas iš elementų, kur visi visi gali pasakyt tą patį. O palyginus kaip čia, pavyzdžiui, tai aš irgi dabar skaitausi kaip
Assisstant Professor, nu tai dėstymo pozicija irgi, bet aš dėstau per visus metus realiai kokia maksimum 50 valandų gal <...> Ir aš kaip pagalvoju, tuo metu,
kai mum reikėdavo, kiek laiko praleidi vien tam, kad sudaryti viešuosius pirkimus, nes tu turi jau pusmetis arba daugiau prieš pusmetį ir tada jau nebegali
<...> Ir tada gaunasi, kad tu turi visą laiką apeidinėti ten tuos įstatymus, nes aišku, kad įmanoma visą laiką apeiti. Ir kai tą darai blogai jautiesi. Aš galvojau,
kad taip neturėtų būti. Nes tu žinai – gerai, aš gal galiu apeiti, bet mano kolega gal negali? Ir kitas jaunas mokslininkas, kuris iš viso nieko nežino ir galbūt jo
vadovas nėra toks apsukrus. Sakykim, mano situacijoj, mes sugebėdavom susitvarkyt su viskuo. Bet ir tai nervuodavo, nes labai daug laiko užimdavo.“
(AN_Danija)
„Netgi bandžiau užmegzti tyrimų santykių su Lietuvos tyrėjais, tai su tuometiniu katedros vedėju – jisai kažkaip palaikė ir matė man, kad gal čia sunkiais
sekasi ir norėjo mane išlaikyti, nu aš taip galvoju, bet jis jau matė, kad dairausi kur čia pabėgti, tai jis kažkaip gal man... Be to, aš buvau neseniai sukūręs
šeimą, tai man irgi kažkaip tuo metu ta doktorantūros stipendija buvo labai maža. Nu tokios sąlygos, kur not sustainable – negali taip gyvent ir tęstis. Tu turi
kažką – arba gaut dėstyt, arba kažkokius tyrimus arba eit dirbt šalia. Bet nei vienas iš tų variantų man nesigavo arba manęs netenkino. Jeigu aš eisiu dirbt,
tai bus labai sunku aukšto lygio tyrimus daryt. Čia akivaizdu. Nors aš buvau bandęs, pavyzdžiui, turėjau laikiną darbą – trumpu laikotarpiu bandžiau ir dirbti
ir studijuoti, bet tai sunkiai išėjo. Ypač kai tu nori aukšto lygio tyrimą daryt. Jeigu tu nori ten tikrai išsilaikyt, pratempt ir pabaigti, tai gal. Bet tai kažkaip mano
aspiracijų netenkino, aš norėjau pasaulinio lygio tyrimus daryt. Nu, anyway. Tai mes su katedros vedėju aplikavom į tyrimų fondus į lituanistikos fondus ten
su <...> vertimais, bet kažkaip ten kažkas nepavyko. Ten aiškinimų įvairių kodėl tas nepavyko. Kadangi aš iki galo neįsigilinau, tai nežinau, bet kadangi mes
negavom tų fondų pakartotinai gal tris ar keturis kartus, tyrimo finansavimui irgi negavom. Nors atrodo ir bandėm. Nu tai va. Visur tokius atsitrenki į akligatvius
ir aš kiek žinau niekas šituo klausimu nepasikeitė.“ (H_Italija)
„Aplinka pati toj [minima konkreti MSI Lietuvoje], kur aš dirbau. Realiai kaip vienas iš pagrindinių elementų buvo tas vienišumas, kad nėra su kuo net pakalbėti apie tai. Tai labai sunku
tobulėt, kai nėra su kuo net pakalbėt. Buvo vienas du žmonės, kurie buvo kažkiek susidomėję, su kuriais buvo galima bendrauti. Bet visi kiti – buvo labai skirtingo pobūdžio tyrimai.
Tos molekulinės biologijos, bent jau pas mus [minima konkreti MSI Lietuvoje], nebuvo jos. Ir tos genetikos irgi nebuvo. Arba buvo tam lygy, kur aš jau buvau. Tai man jau ir nebereikėjo
tos pagalbos. Man jau reikėjo kur daugiau.“ (AN_Danija)
„Aš sakyčiau 50 procentų dėl to, kad draugas, bet aš kažkaip ir seniau labai norėjau pagyvent kažkur kitoj šaly.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Ištekėjau už dano, kurį sutikau vasaros kursų Danijoje metu.“ (M_Danija)
Sistemos efektyvumo
problemos, sietinos su
dideliu dėstymo
krūviu, papildomo
darbo poreikiu
išgyvenimui bei
nelanksčia viešųjų
pirkimų sistema

Vienišumo jausmas
Artimų ryšių kūrimas
ar palaikymas

Lentelė 2. Pavyzdžiai iliustruojantys informantų dabartinę situaciją ir ar planuoja keisti kažką
Kodas
Citata
Neplanuotų keisti dabartinės situacijos
„Bet šiuo momentu, kol aš turiu sąlyginai gerą darbą, kur aš patenkinta darbo sąlygom ir darbo atlyginimu, kažkaip natūralu, kad aš fokusuojuosi į ką aš dirbu, o ne naujų darbų
paieškom.“ (T_Norvegija)
„Nu tai dešimt metų praėjo, jo? Praeitais metais, kaip minėjau, palipau dar kitu žingsneliu tos karjeros. Tai dar reikia kažkiek tai laiko, jeigu pasitiki, suteikia tas galimybes – tai už tas
Nekeisti esamos
galimybes reikia pabūt. (N_Estija)
situacijos skatina
esamos darbo
„Ta prasme, jeigu bus galimybė, tai liksiu Associate Professor.“ (AN_Danija)
sąlygos ar
„Bet kol kas aš per daug nieko neplanuoju. Dabar aš jau su kitu variantu. Dabar jau net negalėčiau išvažiuoti, jeigu labai norėčiau. Nes žinot, čia yra įsipareigojimai. Turiu keturis
perspektyvos
doktorantus, taigi nepaliksi, nepamesi likimo valiai. Nu šiaip ir magistrų turiu daugybę ir taip toliau. Ir aš dėstau kursus, kuriuos ne taip lengva, pavyzdžiui – statistikos kursą – yra ne
taip lengva surasti mano pakeitimą. Vistiek žmogus turi bent truputėlį žinot kaip dėstyt tokį dalyką. Nu tai dar kažkaip ne. Ir dabar sakau – dabar niekaip, net jei labai
norėčiau, niekaip negalėčiau grįžt. Bent jau kokius 2-3 metus niekaip. Turiu pabaigt ką prisiėmus. Vis ek prisižadi būt tuo darbo vadovu, tai nepamesi tų studentų.“ (M_Kanada)
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Nebent būtų
geras
pasiūlymas

„Aš manau, kad dabar artimiausiais, gal kažkada ten labai ilgesniam laikotarpiui aš šiuo metu – ne, bet dėl to, kad su ta profesoriaus pozicija – jos tokios apskritai
Europoj tokios retos tavo srity, kad čia taip gavosi, kad aš ją gavau [Šveicarijoj] ir viskas gerai klostosi, tai būtų labai keista dabar viską mest ir kažkaip ten važiuot
kažkur kitur“ <..> Man labai šitą sunku pasakyt, ta prasme, kad aišku, kad praėjus tuos vertinimus, paprastai ta pozicija yra iki pensijos. Bet reikalavimai vis tiek labai
aukšti profesoriui, daug visko daro ir užsiėmę, bet vis tiek, aš skaitau tam moksliniam yra nėra viena universiteto ar kažko, kur jau viskas ne taip, kad tik gerai, bent jau
ta sistema kur aš žinau yra labai daug to paskui jau kaip sakykim vis ne su amžium, bet kai vis daugiau ir daugiau patirties, daugiau žmonių daug tų profesorių, nežinau
kaip lietuviškai – head hunted [T: kai bando prisikviesti] tai čia va tokiu aš negaliu jeigu kažkur būtų kada nors kokia pozicija kur tikrai viskas tinka ir atitinka ir kažkokios
geros galimybės, kodėl ne? Kažkaip man nebūtina, kad čia viskas vienam ir tam pačiam. Vis tiek dabar sąlygos geros, kažkokiu metu vis tiek svarbu, kad bent jau
man, kad vis tiek yra mokslinės idėjos, kurias tu nori padaryt ir ten kur geriausios sąlygos ir taip toliau. Tai man atrodo tas svarbiausia. (T_Šveicarija)

„Vokietijoje dirbsiu ir toliau, nes (a) turiu nuolatinę darbo vietą, (b) turiu šeimą (du vaikai).“ (H_Vokietija)
„Dėl asmeninių aplinkybių man paprasčiausia būtų likti čia ir tikiuosi, kad tas projektas padės man tą nuolatinį darbą gauti, nes institutui patinka, kai žmonės patys susiranda pinigus.
Galiausiai nori išlaikyt tokius žmones.“ (N_Čekija)
„Čia vėl turbūt susiduria idealistinis pasaulis ir realybė. Taip, idealiu atveju galbūt būtų gerai kažkur važiuoti ir buvo galimybė ir netgi pasiūlymų, bet iš kitos pusės, kas turi didelę įtaką
– aš turiu šeimą – turiu vyrą ir vaiką. Vaikas, aišku jau didelis, bet vis tiek dar eina į mokyklą Airijoje. Ir ta prasme, tas keliavimas ir taip jau buvo sudėtingas šeimai, kad visi turėjom
Nekeisti esamos
persikraustyt į Airiją, nes mes jau Lietuvoj buvom šeima ir išsikraustyt į Airiją buvo sudėtinga. Tai dabar tas klausimas jau būtų sudėtingiau. Tai nebent grįžimas į Lietuvą. To mes
situacijos skatina
neatmetam, galvojam, kad anksčiau ar vėliau grįšim. Tai vat tas ir bus. O vat kažkur dar kitur persikraustyt jau būtų per sunku šeimos požiūriu“ (N_Airija).
asmeninės,
šeiminės aplinkybės
„Aš asmeniškai labai norėčiau grįžti, bet šeima čia, tad praktiškai tai nelabai įmanoma.“ (M_Izraelis)
„Man ir čia patinka, ir šiek tiek kažkur kitur eiti, bet aš žinau, kad aš į Lietuvą negrįšiu, jeigu šitoks klausimas. Ne dėl to, kad nenoriu, bet tiesiog gyvenimas. Kai gyveni 7 metus, aš
plius turiu du vaikus, tai jie čia kai atvažiavom, jie pradėjo danų mokyklą, jie daniškai kalba. Jie labiau danai negu lietuviai jaučiasi. Nes mes į Lietuvą pakankamai retai važiuojame.
Nes giminių yra mažai. Tai jie neįsivaizduoja gyvenimo, jau vaikai neįsivaizduoja gyvenimo Lietuvoje. Jie jau nenorėtų grįžti. Čia jau vienas aspektas.“ (AN_Danija)
„Taip, kol suaugs dukra.“ (M_Danija)
Planuotų / svarstytų keisti situaciją
„Tai aš tokiam etape kai baiginėju doktorantūrą. Tai akys yra į ateitį, nes mūsų dabartinio universiteto patirtis yra – mes dalyvaujame tarptautinėje <...> darbo rinkoj, po to baigę
Ieškojimų
doktorantūrą išvažiuoja: kas į akademiją, tai išvažiuoja į visą pasaulį, į institucijas; kas eina į privatų sektorių <..>. (S_Vokietija_a)
laikotarpis, nes
baigiasi studijos
„Bet mano prioritetas kol kas yra susirasti arba postdoc‘ą arba darbą kažkur tai užsienyje kažkokiam gal universitete.“ (H_Italija)
Nėra aiškios pozicijos
„Turbūt ir taip, ir ne. Manau, kad labai svarbu planuoti, bet taip dalykai susidėlioja, ypač dabar šiais metais, tas planavimas sudėtingas tiek su protestais, tiek su virusu, tai gan tokie
išoriniai elementai, kurie galbūt nepadeda. Jo, aš turbūt atsakyčiau taip trumpai – turėčiau planuoti, bet dabar artimiausius mėnesius planavimo nebus. O paskui jau, kadangi tas
samdymas yra tiktai vieną kart metuose, tai realiai man, jeigu norėčiau kažkur judėti, reiktų apsispręsti iki maždaug vasaros vidurio, kad pradėti tam ruoštis ir tada jau rudens pradžioje
Sunku planuoti dėl
aktyviai susisiekti su universitetais, kurie mane domintų. Tai dabar tiesiog yra laikas pradėti galvoti, bet dar turbūt ne laikas aktyviai judėti tuo klausimu. Tai bent jau iki pavasario
išorinių veiksnių
pabaigos galbūt labiau paaiškės tiek ir politinė situacija ir kitkas, kad bus aiškiau. Jeigu taip jau labai grubiai lyginant tai, Amerikoj yra šiek tiek patogiau iš akademinės karjeros pusės,
kadangi yra daugiau, daug didesnė kritinė masė žmonių, kurie dirba mano srityje bendrai, tai vien iš to komentarų gavimo, pristatymų, yra patogiau konferencijas, seminarus daryti,
negu iš Azijos. Aš sugaištu savaitę dėl dienos su visais jetlag‘ais. Europoj turbūt patogiau – dėl šeimos buvimo arčiau ir universitetai gerėja, kyla kokybė <..> mokyklų, tai tie
kompromisai, tas mąstymas vyksta, tiesiog dar taip nesusidėliojau, kad labai tikslai žinočiau, kad viena kryptimi susidėlioja viskas.“ (S_Honkongas)
Atviras klausimas
„Klausimas kol kas lieka atviras.“ (H_Taivanas)
Norėtųsi pabandyti
„Aš kartais pagalvoju, kad gal norėčiau pabandyti pramonėj. Nes labai daug mokslininkų iš tikrųjų išeina į tas – arba į tuos start-up‘us įsidarbina, arba yra labai daug mokslinių įmonių,
dirbti pramonės
kurios gamina farmacijos, įvairiausių pašarų ten, bet viskas dabar eina per genomiką ir per panašiai, bioinformatikos naudojimą. Tai jie daug labai mokslininkų įdarbina. Tai aš galėčiau
srityje, bet yra
įvairias įmones bandyti, dirbti, kad tu gautum tą nuolatinę poziciją ir nesuktum galvos ir nereiktų tau projektų rašyt, bet vis tiek darytum mokslinį darbą. Ir didesnis atlyginimas ir iš tikrųjų
abejonių
daug kas taip daro, bet aš vis dar abejoju. Aš dar nežinau.“ (AN_Danija)
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Lentelė 3. Pavyzdžiai iliustruojantys kas paskatintų informantus grįžti į Lietuvą
Kodas
Atsiradusi galimybė –
įdomus darbas / iššūkis

Darbo
sąlygos

Aukštesnės
bendras
mokslo lygis
Galimybės
bendradarbia
uti, vizitai,
savo grupės
turėjimas
Neblogesnės
sąlygos, nei
turi dabar
Atlyginimas

Noras keisti
situaciją
Lietuvoje
Siekis
aktyviai
veikti
Patriotiškumas
Prasmingas
veikimas
Lietuvai

Emociniai, kultūriniai,
socialiniai saitai

Aplinka

Citata
„[I]: - Aš labiau esu toks žmogus, kuris laukia galimybės – jei ateis į mano kiemą galimybė ir gausiu įdomų pasiūlymą, tai aš niekad nesakau, kad ne. <..> Tai Lietuva čia –
valanda ir mes Lietuvoj. Jūrą tik perbristi reikia.
[T]: - O kaip jūs manote, kas jus labiausiai galėtų paskatinti grįžti? Nes aš kaip suprantu, kad jeigu būtų pasiūlymas kažkoks ir kuris atitiktų jūsų lūkesčius kuriuos jūs keliate,
galbūt jūs visai
suinteresuota būtumėte grįžti?
[I]: - Na, tai turi būti kažkoks įdomus iššūkis ar įdomus darbas.“ (T_Norvegija)
„Ką galėtų padaryt, tai turbūt bendram mokslo lygiui. Jeigu būtų geresnis mokslo lygis, tai visiem būtų maloniau sugrįžt. Bet tai čia ir tiem, kas dirba Lietuvoj ir visiem kitiem. Ta
prasme, gal mažiau tų mokslininkų, bet darančių aukštesnio lygio tyrimus. Kai kuriose srityse tas iš tikrųjų yra pasaulinio lygio, kai kuriose dar nelabai. Tai va tas gal labiau
paskatintų.“ (N_Airija)
„[I]: Nežinau kaip atsakyti. Pirmiausia tai, Lietuva yra Lietuva. Aš ten gimiau, visus pažįstu ir taip toliau. Ir parduotuvėj susikalbėt galima. Toliau, kita vertus, manau, kad reiktų ne
blogesnių sąlygų negu kad turiu aš dabar.
[T]: Ar galėtumėt detalizuot ką turit minty?
[I]: Tyrimų grupę, pavyzdžiui galimybes tyrimų grupei, galimybes bendradarbiaut, galimybes išvažiuot, galimybes pamatyt. Kiek žinau Lietuvoj kas yra daugiausiai vertinama?
Kokie rezultatai vertinami? Publikacijų tarkim prasme.
[T]: WoS‘iniai Į pirmą kvartilę patenkantys.
[I]: Būtent. O kokius rašydamas ką pamatysi? Su kuo susipažinsi? Su kuo rašyti? Kabinete tokių dalykų neparašysi. Reikia pamatyt žmones, reikia žinot kas vyksta. Žinoma,
atlyginimas irgi turi būt panašus, kas yra Estijoje, tarkim taip.“ (N_Estija)
„Man atrodo, kad mum visiems lietuviams yra vis tiek Lietuvoj labai gali prisidėt prie savo šalies kūrimo, realiai juk vis tiek mes pačioj pradžioj. Tas toks tikrai geras jausmas, kad
tu iš tikrųjų gali kažką daryt. Tai netgi kai pašneku su kolegom kokiom, ką čia veikiam Lietuvoj, dar kažką, tai sako – „o tu tikriausiai kai grįžti į oro uostą, tikriausiai su fanfarom
pasitinka“. Sakau, -„ne, pas mus taip įprasta, kad mes visi su visais bendraujam“. Nežinau, iki prezidento Lietuvoj labai lengva nueit – per tris žmones pažįstamus tikriausiai gali
prisikapstyt. Tas, kad tu gali kažkokį pokytį daryt, jausmas, kad tu gali kažką daryt yra labai geras ir įgalinantis. Bet man atrodo problema, kai tu paskui pradedi kažką daryt ir
tada atsitrenki į sieną ir iš tikrųjų nieks nesidaro, tai tada tas demotyvuoja žmones. Gal kiek idealistiškai manau daug kas žiūri.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Aš būčiau viena ir be vaikų ir jeigu patekčiau į gerą mokslinę grupę, kuri žinau tikrai gera Lietuvoj, kur aš tikrai noriu, jeigu man atsirastų tokia galimybė būti toj mokslinėj grupėj,
kur aš žinau, kad jie ir lankstūs ir pažengę, tada atvažiuočiau. Man nėra jokio tokio, kad „va Lietuvoj aš niekada nedirbčiau.“ Neturiu aš tokio dalyko ir pilnai taip irgi kartais
galvoju, kad gal netgi būtų ir naudinga grįžti kitą kartą, kad kuo daugiau mūsų grįžtų ir keistų tą situaciją. Ta prasme, kas kitas pakeis, jeigu ne.. tu turi patirties, jau tu žinai
maždaug į kurią pusę galbūt ir panašiai. Bet gaunasi, kad mes čia visi užstringam ir tada negalim dalyvaut pokyčiuose tuose, kažkaip padėt.“ (AN_Danija)
„Patriotiškumas. Airiam labai žiauriai veikia, kad jie visi nori sugrįžt namo. Ir tas pats man veikia. Aš tikrai galvoju, kad grįšiu. Ir ne dėl to, kad bus padarytos kažkokie žingsniai
pritraukimo – tiesiog noriu gyvent Lietuvoj ir grįšiu. Lygiai tas pats ir jiems – galvoja, kad pagyvens užsieny, įgys patirties, tarptautinio pripažinimo ir tada grįš, kad galėtų steigt
savo grupes ir daryt aukšto lygio mokslą savo namuose. Kitas dalykas, jiem yra šiek tiek lengviau, turbūt, nes yra tas bendras lygis šiek tiek didesnis, geresnis.“ (N_Airija)
„Kalba; kultūrinis bagažas; šeima/draugai; noras nuveikt, ką nors prasmingo Lietuvai“ (M_Danija)

„Vis tiek, manau, kad kultūriškai tu niekur kitur tai gerai nesijausi kaip Lietuvoj. Tai vien dėl tos asmeninės psichologinės gerovės. Vis tiek yra giminė, artimieji čia.“ (N_Jungtinė
Karalystė)
„Ir pavyzdžiui, kai kurie vietoj čia esantys mokslininkai sako: „oi čia užsieniečiam nuolat kiek dėmesio, o mums čia nieks neskiria dėmesio, kad o mes čia pasilikę kenčiam“, bet
iš tikrųjų to dėmesio reikia. Kad ir mano atveju, aš turiu emocinį ryšį su VU ir čia pažįstamų tinklą turiu, bet tie pavyzdžiui, kur išvažiuoja į bakalaurą ar baigia doktorantūrą, viską,
kad ir tam pačiam Kembridže, - nu tai jie neturi jokių pažįstamų. Jiem kartais iš vis atrodo, kad čia nevyksta joks mokslas. Ir jiem parodyt dėmesį, kad mes norėtume, kad jūs gr,
nes jie gali rinktis iš visko pasauly – jie gali į CERN‘ą, į Harvardą – visur važiuot, tai kodėl jiem rinktis Lietuvą? Tai vienas iš tų, kad pasakyt jiem, kad jūsų reikia ir jūs grįžkit, tai
tas manau šiaip žiauriai reikalinga. Nes sakau, mes negalim konkuruot, va sakau su tematikom, kad ten būtų visiem darbo, mes tikrai niekada negalėsim manau užkonkuruot su
finansais, tai manau, kad 90 procentų realiai grįžta dėl emocinio ryšio, nusiteikimo.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Švelnesnis Lietuvos klimatas, švaresnis oras.“ (H_Taivanas)
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Lentelė 4. Iliustruojantys pavyzdžiai: Kas stabdo informantus nuo grįžimo į Lietuvą?
Kodas
Tyrėjų asmeninės laisvės
poreikis, iniciatyvumo trūkumas

Bendradarbiavimo kultūros
stoka

Nestimuliuojanti aplinka,
nepasikeitęs mąstymas

Ribotos
galimybės
(maža darbo
pasiūla ir didelė
konkurencija)
Struktūrinės
mokslo
sistemos
problemos

Darbo krūvis ir
atlyginimas /
finansavimas

Biurokratiniai,
administraciniai
aspektai

Citata
[T]:- Jo, jei asmeniniu lygmeniu žiūrėtumėt, ateitų toks momentas, kad Jūs svarstytumėte ar grįžti Lietuvą, ar ne ir kokie galbūt būtų kriterijai, kurie Jums būtų svarbūs ir
žiūrint iš tos perspektyvos, kokie dalykai Jus sustabdytų, galvojant apie grįžimą čia ir atvirkščiai, kas paskatintų Jus kaip tik pasirinkti Lietuvą?].
[I]: - Yra. Manau, kad tyrėjai turėtų turėt daugiau asmeninis laisvės.
[T]: - Asmeninės laisvės atlikti tyrimus?.
[I]: - Taip, taip būtent. <...> Aišku, aš manau, kad ir patys tyrėjai turėtų būt Lietuvoj daugiau iniciatyvos ir būt labiau inovatyvūs.“ (A_Švedija)
„Ir šiaip, mano atveju, jeigu aš parsivežčiau čia kažkokią tematiką, tai vis tiek realiai turiu žiūrėt, kad tu ne clash‘intum, neatsitrenktum į kažkokią tematiką, kuri jau yra, tai
tikriausiai turi daugiau finansavimo ir žmonės turi tą labai protectiv – „čia mano ir tu nesikėsink.“ Pavyzdžiui, irgi dabar čia GMC nusipirko naują mikroskopą milžinišką ir aš
jiem perdaviau kontaktus žmonių, kurie su tuo nauju tokio tipo mikroskopu dirba geriausioj pasaulio laboratorijoj ir yra keturi lietuviai, kurie dirba su tuo. Tai aš sakau:
„bendraukit, konsultuokitės, kaip reikės prižiūrėt.“ Tai žmonės nieko nenori beveik girdėt, nes čia maždaug „mano“ ir „neduok dieve, kažkas gaus darbą, vietą šalia to ir
perims čia valdymą. Tai ne ne ne, aš visą gyvenimą dirbau ir man čia.“ Tai tas toksai vidinis pasipriešinimas.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„[I]: - Nežinau, aš nelabai, jeigu žiūrint kas buvo prieš penkiolika metų, trylika, kai aš išvykau, tai kažkas gal pasikeitė, nežinau. Bet žinot, atvažiuoji į katedrą universitete ir
visi tokie grumpy, kaip čia? [T: paniurę?]. Jo. Ir jiem iki mokslo tai čia turbūt bus [stringa ryšys, nesigirdi] mintyse, tai jeigu tokia aplinka, tai irgi. [T: atsiprašau, nelabai
išgirdau]. Tai sakau, labai tokia ką aš mačiau labai liūdna situacija, žmonės labai nuliūdę. Apie mokslą, nemanau, kad jie mąsto. Ne visi, bet kur man teko būt, tai toks
environment nelabai stimuliuoja. Neįsivaizduoju kaip ten gaunasi, jei kažkoks grantas gaunasi, kaip jį ten kaip apskritai žmonės į tai žiūri ir taip toliau. <..> Bet jeigu ten,
žinot kaip būna – katedros vedėjas kaip koks, .. nu nežinau, ta visa atmosfera, kaip sovietų sąjungoj, nežinau..
[T]: - Atgrasu?
[I]: - Nu jo, kad... Nu aš praėjęs buvau pro katedrą, kur studijavau ir ten tas pats nepasikeitę.
[T]: - Užsikonservavę laike atrodė?
[I]: - Nu jo. Ir tie patys žmonės tiesiog pareigos jų pasikeitė.
[T]: - Tai kaip įsivaizduoju, net jei svarstytumėt apie Lietuvą, labai lemtų ar pasikeitė ta situacija nuo to laiko, kai studijavot?
[I]: -Taip, taip. Ir turėtų būt kažkoks visai naujas institutas, be jokių..tai gerai, kai jūs mąstot kaip geriau čia padaryt, ane? Bet žmonės yra pavargę, kurie dabar vadovauja
tom katedrom, institutams. Jie nemąsto taip kaip jūs. Jie mąsto taip, kaip mąstė. Bet reikia nu nežinau kaip reikia, bet kažkaip irgi reikia tą mąstymą pakeist nauju. Aišku,
valstybė nori kažką pakeist, bet kaip tie ekspertai – patys mokslininkai, gaus naują pastatą, bet kas tas pastatas, be žmonių. Ir jie vis tiek seni vadovaus tiem naujiem
pastatam. O kad tie tokie kaip jūs ateitų ir būtent tą institutą kurtų naują, ar dar kažką – man atrodo, to trūksta. Ne tik iš politikos, bet.. aišku, ne taip viskas blogai. Atsakant
į klausimą, tai galvoju, kad jo, turbūt kažkada grįšiu, bet ne dabar. Nes čia dabar lengviau tam tikrą karjeros lygį pasiekt, negu kovoti su sistema ir taip toliau”. (T_Švedija)
„[I]: - <..>bet taip po gi galimybės yra labai ribotos, nes šiemet toj ekonomistų darbo rinkoje tai buvo Latvijos Centrinis bankas su viena pozicija, Vilniaus universitetas su
viena pozicija ir Lietuvos Banko tyrimų centras su viena pozicija. Tai yra trys galimybės visam Pabaltijy. Tai ir pavyzdžiui, Latvijos Centrinis bankas ieškojo tik
makroekonomisto, tai aš jau nebetinku, nes aš domiuosi kita sritimi ir tyrimais. Vilniaus universitetas vėl ten ieškojo kažko, kas tiktų į jų tyrimų grupę. Tai galimybių ratas
yra labai labai ribotas. Toliau aišku eina Skandinavijos šalys, kur šiek tiek daugiau galimybių, bet tada vėlgi tai yra Stokholmas, tai yra Kopenhaga, tai yra Norvegijos
centrinis bankas. Bet tai irgi tai nėra tiek, kad tu gali pasakyt „aš turiu trisdešimt variantų.“ Ir taip pat konkurencija yra didžiulė į kiekvieną iš tų vietų. Kadangi tikrai, bent jau
iš Lietuvos, lietuvių norinčių grįžti, tai yra jau vien konkursas iš lietuvių norinčių grįžti susidaro. <..> kiek aš girdėjau, kad Tyrimų centre gavo virš 40 aplikacijų į vieną darbo
vietą. Lietuvos banko tyrimų centre. Na, tai nežinau kiek iš jų buvo lietuvių, bet vien lietuvių norinčių grįžti buvo ne vienas. Tai yra na tai paklausa yra, o pasiūlos nelabai.“
(S_Vokietija_a)
„<..>Tai čia jau nekalbant apie finansavimą ir dėstymo krūvius. Dėstymo krūviai aišku yra labai dideli. Žinau, kad žmonės dažnai prisiima projektų ir juos dirba kaip
papildomą darbo krūvį. Ir iš tikrųjų sunku generuoti aukštos kokybės produkciją, jeigu ji visąlaik yra ant viršaus visų kitų pareigų. Kažkaip sunku kokybiškai bet ką dirbti.“
(SH_Jungtinė Karalystė)
„Pagrindinė problema yra nesubalansuotas santykis tarp darbo apkrovos ir užmokesčio: kaip suprantu (t.y., kiek girdėjau iš Lietuvoje dirbančių kolegų, įskaitant
aukščiausio rango mokslinius darbuotojus), dėstytojų darbo apkrova yra labai aukšta (esu girdėjęs apie keturiolika-šešiolika savaitinių dėstymo valandų), kai atlyginimai
tuo tarpu yra apverktini. Didelis dėstymo krūvis neigiamai atsiliepia dėstymo kokybei; laiko normaliems tyrimams tokiu atveju praktiškai nelieka. Tuo tarpu algos turbūt
neužtenka išsilaikyti ir sau pačiam. Tai, mano manymu, yra neteisinga mokslo darbuotojų atžvilgiu, kadangi mokslininko paruošimas reikalauja daugelio metų darbo ir
įtemptų studijų, ir toks darbas turėtų būti apmokamas daug geriau. Kita problema yra vis kylantys administracijos reikalavimai KIEKybei, kai moksle daug svarbesnė vis dėl
to yra KOKybė, ir šis santykis niekada, jokiomis sąlygomis negali pasikeisti. Apie kiekybės vaikymosi kokybės sąskaita padarinius mes turėtume žinoti iš soclenktyniavimo
istorijos.“ (H_Taivanas)
„Lietuvos mokslo sistemos trūkumai: hierarchija ir biurokratija labiau pasireiškianti, Lietuvoje nei Danijoje; palyginus maža alga.“ (M_Danija)
„Paskui, aišku, ta biurokratinė našta, kaip minėjau, irgi galėtų būt mažesnė.“ (A_Švedija)
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„Aš sakyčiau visa ta administracinė ir organizacinė pusė būtų galbūt didžiausias stabdis šiuo metu galvojant apie grįžimą į Lietuvą. Aš tiesiog nematau kaip aš galėčiau
pasiekti tų rezultatų, kokius dabar turiu, tokiom sąlygom. Čia tai gal gūdžiai nuskambėjo, bet.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Net į universitetą norinčių grįžti tik dėstyti, bet net ir ten yra problemų, nes yra reikalavimai, kurių tada jau iš užsienio atvykę pabaigę doktorantai arba net pabaigę
podoktorantūrą, na, jie jų neatitinka. O tada tu tiesiog pasižiūri „10 publikacijų“... nu, tada „viso gero.“ (S_Vokietija_a)
„kai yra kuriamos darbo vietos, nesinaudojama kitų šalių patirtim. Tai yra nekopijuojamas tarptautinių kontraktų modelis tyrėjų, o kažkodėl tai propaguojama ta tokia
archajiška labai, net nežinau kaip pavadinti, ne biurokratinė, tokia net ne meritokratinė sistema. Meritokratinė, tai yra vat – kažką pasiekei, tave paaukštino. Ne, čia yra –
pradirbai tiek metų, tave pakels. Tai vat ta sistema yra propaguojama tais kontraktais, kokie yra siūlomi. Ir vietoj to, kad pažiūrėt, kad mes norim turėt tarptautinio lygio
tyrėjus, norim turėt bendradarbiavimą, gal pažiūrėkime tarptautinėse rinkose. Koks yra postdoc‘o kontraktas tarptautinis? Pažiūrėkim kokios sąlygos? Tai net ne iš
finansinės pusės, iš sąlygų pusės. Kad kiek yra, vat ach, kad ir Europoje, skirtumai yra labai nedideli ar tu išvažiuosi į Olandiją, Švediją ar Vokietiją, skirtumai yra labai
nedideli. Nes dažniausiai tai būna 3 metai plius 3 metai kontraktas. Po trijų metų yra tas vidinis įvertinimas, jeigu jau labai blogai, tai tas žmogus nepratęsia ir grįžta į darbo
rinką, jeigu gerai, jam dar trys metai su po to kažkokiu aiškiu tikslu, kad taip tu galbūt tapsi nuolatinis, profesūra, visa kita. Aiškūs kriterijai ko tikimasi. Na, tikimasi, kad
palyginti su tavo peer group, žmonėmis, kurie baigė doktorantūrą tuo pačiu metu, kad tu būsi tarp, na aukščiausiam dešimt procentų pagal nebūtinai publikacijas, pagal
kiek tave cituoja, kiek tu pristatinėjai, galbūt kiek tu gavai išorinio finansavimo, kokie tavo projektai, kokie tavo ryšiai – pagal tai vertinama. Ir ne tiek, kad tai yra visiškai
izoliuojama, vat paimkim vat nubrėžkim ribą, kad po penkių metų tu turi pasiekti tiek. Ne, žiūrima – aha tu baigei doktorantūrą 2010 metais, 2010 metais pabaigusieji jie yra
vat šitose vietose ir jie va tiek pasiekė. Kur esi tu pagal tą reitingą? Tai jeigu tu esi gale, na, tai tau – pagalvok, mes tau nepratęsim. O jeigu tu esi viršuje, tai nori išlaikyti tą
žmogų, tada jam gal dar geresnes sąlygas. Tai va tokia yra tarptautinė rinka, o Rytų Europoje, kažkodėl tai vis dar yra tokie griežti rėmukai apibrėžti, neskaitant tų kelių
vietų, kurie jau išeina jau į tarptautinę rinką.“ (S_Vokietija_a)
„O šiaip, jeigu pavyzdžiui, grįžti į arba mėginti dirbti lietuviškoj akademinėj sferoj, tai šiaip iš principo labiausiai kas man keltų susirūpinimą, tai iš tikrųjų, kad Lietuvoj tos
akademinės profesijos – jos nėra instituciškai saugios. Aš kiek žinau ten vyksta kas penki metai atestacijos net profesoriam, kad gali nepratęsti kontrakto. Ir aš suprantu
priežastis kodėl taip yra, bet iš principo tas procesas yra taip suorganizuotas, kad jis sukelia labai daug įtampos ir.. a, kaip čia dabar pasakyt. Jokia institucija nenori turėti
darbuotojo, kuris ten ima atlyginimą ir nežinau, įžeidinėja studentus ir nieko nepublikuoja. Nu tai aišku blogai. Gaila, jeigu toksai būtų profesorius gerai apmokamas ir
neatliekantis savo pareigų. Kaip jį atleisti. Tai vat penkių metų atestacija kažkaip turi motyvuoti žmones, kad jie ten visai neapsileistų. Tai vat nesuprantu kam ten tos penkių
atestacijos, jeigu yra darbo kodeksas. Jeigu kažką labai atleisti reikia, tai gali tą padaryti. O jeigu nori, kad tie mokslininkai būtų labiau konkurencingi, daugiau publikuotų –
tai tokie, šiaip tyrimai netgi rodo, kad tokie monitoringo instrumentai – jie kaip tik demoralizuoja mokslininkus. Kažkaip mokslininkai šiaip yra tokie pakankamai konkurencingi
iš psichologinės pusės, asmenybės. Ir šiaip nėra iš tikrųjų būtina labai tokių drastiškų priemonių imtis. Tai ta Lietuvos įdarbinimo sistema universitetuose atrodo pakankamai
nesaugi, ji atveria labai daug erdvės visokiem asmeniškumams, nėra visiškai jokios stipresnės profesinės sąjungos, niekas neatstovauja žmonių – taip labai fragmentuotai,
individualizuota sistema.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Kitas dalykas Lietuvoj, kad anglų kalbos didžiulis trūkumas, jeigu kalbėt apie europinius projektus.“ (A_Švedija)
„Iš dalies taip pat stabdo įvairios problemos vidurinių mokyklų sferoje (aš pats turiu vaiką), nuo vaikų apkrovimo ir neadekvačios programos (įskaitant religijos įtraukimą į
programą, pasenusią gimtosios kalbos ir literatūros dėstymo metodiką, etc.), prasto pedagogų paruošimo, iki psichologinių/socialinių problemų, ir - iš dalies - šalyje (ypač
mažesniuose miestuose) tebegyvuojanti ksenofobija, girtavimas, kitos socialinės problemos.“ (H_Taivanas)
„Aš kartais draugės paklausiu kokio jinai darbo norėtų Lietuvoj. Jinai juokiasi ir sako, - „tu man pasakoji apie tai, kaip tavo kolegos Vilniuje skundžiasi dėl darbo krūvio,
nedarai geros reklamos. Kodėl turėčiau norėt ten važiuot?“ Kas svarbiausia? Dėstytojo darbas gali būt sunkiau. Bet aš kartais paklausiu administracijos ar galima dėstyti
angliškai? Sako, - „taip, yra kursų kur galima ir užsienietį įdarbinti. Po to susisieja klausimas apie atlyginimą. Jie jau pasitaisė per pastaruosius metus, bet tada, kai jau
atlyginimas geras, susideda klausimas į krūvį dėstymo – ar yra tiek paskaitų, kad tau nebėra laiko mokslui ir jeigu taip, tada vėl nebepatrauklus darbas.“ (N_Čekija)
„Tai vis tiek, mano atveju, kaip ir visur kitur keliauju, kad į Lietuvą grįžtant mano draugui-partneriui būtų ką dirbt. Tai aš pradedu jį stumt ir šnekėt su kažkokiom įmonėm,
nes jis yra elektronikos inžinierius ir realiai, tokioj tematikoj, kur jis dirba – nėra Lietuvoj darbų. Ir nors mes sakom, kad IT – visiem reikia programuotojų – o šiaip
programuotoju tai nuobodu gali būt dirbt. Lietuvoj yra žymiai mažiau tematikų ir to mes nepakeisim. Tai pavyzdžiui, mano draugui jam reikia tada kompromisą su savim
daryt: „jo, aš noriu grįžt, tai reiks man tikriausiai keist tematiką, kas man biški mažiau įdomu“ – ir kad tu negali rinktis realiai, kas tau patinka.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Negaliu palikti vaiko, kurio tėtis ir visas gyvenimas Danijoje.“ (M_Danija)
„Tačiau jeigu reikėtų rinktis, stabilus finansinis pagrindas, kurį dabar turiu Vokietijoje, būtų svarbiausia priežastis negrįžti į Lietuvą.“ (H_Vokietija)
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„Esu galvojus kartais. Esu galvojus rimtai kažkada. Aš manau, kad dabar artimiausiais, gal kažkada ten labai ilgesniam laikotarpiui aš šiuo metu ne, bet dėl to, kad su ta
profesoriaus pozicija – jos tokios apskritai Europoj tokios retos tavo srity, kad čia taip gavosi, kad aš ją gavau Ženevoj ir viskas gerai klostosi, tai būtų labai keista dabar
viską mest ir kažkaip ten važiuot kažkur kitur. Bet niekada negali žinot – čia šiandien taip atrodo, po 5 ar 10 metų kitaip atrodys. Tai čia šito aš nežinau. Bet aš esu po gal
po postdoc‘o galvojus visai rimtai ir aš manau, kad po to nes vis tiek čia yra tas status trikampis, kad yra daug žmonių, kurie baigia doktorantūrą ir paskui mažesnė dalis
padaro postdoc‘ą ir taip toliau ir aš manau paskui apsidaro labai status trikampis, kad ta profesoriaus pozicijų tokių apskritai yra mažai apskritai pasauly ir Europoj ir dar
tavo srity, tai dar iš vis, kad būtų taip vat kiekvienais metais gal yra viena – dvi laisvos pozicijos profesoriaus. Tai aš manau, kad jo jeigu ten kažkaip po to postdoc‘o, jeigu
nebūtų kažkas pozicijų nėra ar kažką. Aš įsivaizduočiau grįžt į Lietuvą, bet dabar šiuo metu kai viskas taip susidėjo, būtų ne tik kad nerealistiška, ir kvaila, nes iš principo
aš galiu čia Šveicarijoj dirbt ir dirbt ant Lietuvos. Klausimo čia nėra. Toks mokslinis jis vis tiek – moksliniai tyrimai yra tarptautinis reikalas.“ (T_Šveicarija)

Lentelė 5. Institucijos pasirinkimas darbui: Pavyzdžiai iliustruojantys atvejus, kuomet institucija pasirenka kandidatus dalyvaujančius centralizuotoje
darbo rinkoje:
Kodas
Galima turėti
geografinę
preferenciją,
bet neretai
būna viena
vieta
konkrečios
srities
specialistui
Pirmiau
universitetas
pasirenka
asmenį, kitų
aplikacijų
kontekste, o
vėliau asmuo
pasirenka kur
labiau nori

Citata
“Mes dalyvaujame tarptautinėje ekonomikos darbo rinkoje, kuri yra struktūrizuota, dabar ji vyksta du kartus per metus, nes atsiskyrė Europa nuo Amerikos, tai vyksta antri metai, kai yra
Europos akademinė rinka ir Amerikos akademinė darbo rinka. Europos šiemet buvo gruodžio mėnesį Roterdame, Amerikos visada sausio mėnesį Amerikoje kartu sujungta su Amerikos
finansų ir socialinių mokslų asociacijos metiniu susirinkimu. Ir jau kai tu eini į tą rinką, tai tu praktiškai taip, gali turėt tos geografinės preferencijos, bet labai nedaug. Na, iš esmės tu gali
pasakyt, kad dalyvauju tik Europos rinkoje arba dalyvauju viso pasaulio rinkoje arba, kad man tinka Europa, Amerika, bet ne Azija. Bet kadangi ta rinka nėra didelė, tai dauguma vietų, tai
tiesiog, šiemet dabartiniame universitete mums buvo išskirtiniai metai, nes vienas mūsų tyrimų centras patapo Leibnico institutu, tai jie šiemet ieško trijų žmonių. Bet dauguma tai ieškoma
vieno žmogaus. Viena vieta ieško vieno žmogaus. Kartais jie turi labai stiprią srities preferenciją, pavyzdžiui ieškome makroekonomikos specialisto, nes tai bus pavyzdžiui susiję su dėstymu,
kad galėtų dėstyti makroekonomikos kursą bakalaurams, kas finansų žmogui gal būtų sudėtinga, jei to negalės labai kokybiškai atlikti. Tai tada jau nebelabai gali pasakyt, kad aš labai noriu
Vokietijoje, Frankfurte, nes labai mažas pasirinkimas.“ (S_Vokietija_a)
„Ta Struktūra ekonomikos finansų studijų, galbūt šiek tiek iš savo pusės priminsiu, kad pirmi du metai vyksta studijos, nedirbi jokių akademinių darbų, ta prasme gali padėti bet nebūtinai. Du
metus yra kaip antras magistras, gal kai kam ir trečias. Bet tai yra apie tai kaip daryti akademinius tyrimus. Skaitai straipsnius bandai juos kritikuoti, analizuoti ir taip toliau. Ir tada po dviejų
metų turi egzaminą kuris pratestuoja visus tuos du metus ir, jeigu tu jį praeini, prasideda tikroji doktorantūra. Per tikrąją doktorantūrą turi iš tikro du metus parašyti tą savo vadinamą Job
Market Paper, kuris yra kaip tavo vadinama disertacija, bet tas apsigynimas nėra tiek svarbus kiek darbo gavimas akademinėje institucijoje kažkur už savo universiteto. Tai dėl to vadinasi ne
disertacija, o Job Market Paper, kuris yra tavo straipsnis su kuriuo eini į darbo rinką. Kada 5 metų pradžioje, nors dabar kiek stumiasi, dabar baiginėjantys šeštų metų pradžioje ar netgi
septintų metų pradžioje, kai kurie siuntinėja savo darbus pradeda maždaug spalio mėnesį iki padėkos dienos, tai yra lapkričio vidurio deadline‘as, tau reikia išsiųsti į visus universitetus savo
aplikaciją ir jeigu tu esi tais metais geriausias pasaulyje studentas, tu esi selektyvesnis, bet dažniausiai tu siunti nuo penkiasdešimt iki šimto universitetų pasaulyje tą savo straipsnį, trumpą
paaiškinimą, savo CV ir rekomendacijos laiškus. Ir tie rekomendacijos laiškai yra šiek tiek kitokie negu galbūt privačioje industrijoje, kadangi esu kitoje pusėje tai juos skaitau, kartais 5 – 6
puslapiai nenustebintų, kad kažkoks profesorius rašo apie tavo tyrimus ir bando juos įvertinti – ne kiek tavo asmenybę, o tavo tyrimų recenzijas. Ir paskui antras etapas yra kai tavo straipsnį
įvertina kiti universitetai ir pakviečia į pirmo etapo interviu, kuris vyksta vienoje pasaulio vietoje, tai mano atveju vyko Čikagoje, šiemet buvo San Diege. Suskrenda iš viso pasaulio, beje
Lietuvos bankas irgi dalyvauja toje pačioje procedūroje. Ir tu vaikštai iš vieno viešbučio kambario į kitą, kur kiekvienas universitetas turi po viešbučio kambarį ir turi po pusvalandį paaiškinti
savo tyrimus, realiai tą vieną (Job Market Paper) tyrimą, argumentuoti kodėl tai yra svarbu ir atremti jų kritiką. Toks yra pirmas etapas, po jo yra antras etapas kada jie kviečiasi tave į savo
Campus‘ą atskristi susipažinti su visais kolegomis. Ir tada pristatinėji savo seminarą, dažniausiai devyniasdešimt minučių ir visą dieną po pusvalandį susitinki su kiekvienu iš busimų kolegų.
Ir po to jau arba gauni pasiūlymą arba negauni. Tai mano atveju buvo kokie gal 60-70 išsiunčiau savo aplikacijų, gavau 35 interviu Čikagoje, ir paskui gal į 10-15 universitetų skridau pristatinėti
savo darbo. Ir tuo metu, jei yra bent kažkokia tikimybė, kad tu toje vietoje gali atsidurti, nes geografiškai labai diferencijuoja. Tai konkrečiai jeigu Europa, JAV, Kanada ir Azijos - Singapūro ir
Honkongo pagrindines mokyklas turbūt dauguma ir siunčia savo darbus, galbūt Australija atrodo kai kam jau per toli, žemyninė Kinija turbūt ne visiems užsieniečiams tinka ir taip toliau. Bet
tada kai jau apsilankai, jau gauni tuos darbo pasiūlymus tu nusprendi ar nori labiau pasilinkti Europoje ar Amerikoje ar pabandyti Azijoje. Tai mano atveju taip sutapo, kad tiek tas mano
departamentas dabartinio universiteto, tiek kur aš norėjau daryti tyrimus buvo stipriausias iš tų visų mano pasiūlymų kurių aš turėjau – berods, 8.“ (S_Honkongas)

Lentelė 6. Institucijos pasirinkimas darbui: Pavyzdžiai iliustruojantys atvejus, kuomet ankstesnė patirtis institucijoje turėjo įtakos pasirinkimui
Kodas

Citata

Kai institucija pakviečia
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Pakvietė dirbti
po
doktorantūros
studijų
Doktorantūros
stažuočių metu
pakvietė podoktorantūrai

„<..> kadangi aš atvažiavau su sąlyginai maža stipendija, kadangi aš studentė buvau universitete, bet projektas buvo pririštas prie mokslo tyrimų instituto. Tas mokslo tyrimo institutas man
pažadėjo, kad man leis šiek tiek uždirbti keletą tų kronų papildomų ir aš apsigyniau kaip ir universitete, bet ta mokslo tyrimų įstaiga – jinai man darbą pasiūlė. Praktiškai gavosi pirmi trys
su puse kažkur tai metų aš buvau studentė ir dalinai aš buvau įdarbinta šitoj institucijoj.“ (T_Norvegija)

Ir žodžiu tuo metu, kai buvo doktorantūra, mano doktorantūros vadovas turėjo ryšius Danijoj tam pačiam universitete, kur dabar esu. Buvo stažavęsis tam universitete ir su tuo pačiu
vadovu, kuris dabar realiai yra mano vadovas. Ir aš jau nuo tada pradėjau su juo dirbti. Turėjau kelias stažuotes ir su doktorantūros tema susijusius tyrimus dariau. <..> .Ir tada tos
doktorantūros metu aš čia kažkaip užsirekomendavau visai neblogai, nes ir sunkiai dirbau ir visa kita; ir paskui baigėsi mano ta doktorantūra. Ir tada jie man pasiūlė – gal norėtum atvažiuoti
čia ir atlikti podoktorantūrinę stažuotę. Ir realiai po doktorantūros baigimo ir prieš pat, jau ten gal buvo likę keli mėnesiai, mes ištisai rašėm projektus čia į Daniją. Ir mum niekaip nepavyko
iš tikrųjų, nes labai konkurencija didžiulė čia. 10 procentų šansas gaut, sakykim, tą finansavimą. Ir taip du metus iš tikrųjų aš rašiau, rašiau, rašiau ištisai. (AN_Danija)
Kai asmuo renkasi instituciją remdamasis savo ankstesne patirtimi joje
Lankymasis
Taip, šalis irgi buvo svarbi. Aš buvau anksčiau Erasmus studijų metu Švedijoje tam pačiam universitete, tai aš sugrįžau į Švediją, tiesą sakant. Aš buvau 2006 metais 6 mėnesius <..>
šalyje per
universitete. Po to po šešių metų važiavau vėl tenai postdoc‘ui. (N_Čekija )
Erasmus
programą
Lankymasis
„<..> tai į šitą tyrimų stotį, metai dar man prieš atvažiuojant į Airiją, aš nežinojau, kad važiuosiu čia, atvažiavau su mūsų lietuviškais prietaisais daryti tuos tyrimus. Ir tada man labai patiko
šalyje per
kaip grupė bendradarbiauja, kaip ten viskas vyksta, ta stotis. Ir paskui, kai atsirado pozicija būtent toj grupėj, tada nusprendžiau stažuotis. Ta prasme, tai nebuvo planuota, kad vyksiu bet
stažuotę
kur. Buvo konkretus sudominęs pozicijos variantas.“ (N_Airija)

Lentelė 7. Institucijos pasirinkimas darbui: Šalies konteksto kategoriją iliustruojantys pavyzdžiai
Kodas

Citata

Su mokslo sistema nesusiję aspektai
Kultūros
„Nu aš tiesiog pavyzdžiui turiu, čia irgi toksai net ne mokslo gal atžvilgiu, bet sakykim, asmeniškai aš labai nemėgstu vokiečių kalbos ar panašiai, nors va dabar kai svarstau apie galimybes,
priimtinumas
tai Vokietijoj Heidelberg yra labai labai geras universitetas, aš sakyčiau toks Europos Kembridžas, tarkim, su gyvybės mokslais. Bet aš ten tiesiog nenoriu važiuot, nes man kultūra šalies
nepatinka. Man labai patinka Prancūzija, bet Prancūzija yra nebent Paryžiuj. Bet Paryžiuj irgi yra labai sunkios gyvenimo sąlygos, nes ten labai brangu ir commute didelis. Ach, tai toks irgi,
Mokesčių
ir ten mokesčiai labai dideli, tai toks irgi kaip ir smagu būtų dėl kultūros, kaip ir dėl mokslo – galbūt, mes dar mąstom.“ (N_Jungtinė Karalystė)
sistemos
priimtinumas
Su mokslo sistema susiję aspektai
Mokslo
„Bet kita vertus, natūralu, kad yra kai kurios šalys, kurios turi labai gerai išvystytą mokslo tyrimų sistemą. Ir Europoj, iš tikrųjų, tos sistemos yra geriausiai išvystytos Skandinavijoj ir Jungtinėj
sistemos
Karalystėj. Prancūzijoj irgi, bet ten yra saviti aspektai. Aišku, ten jau reikia mokėt prancūziškai. Aš manyčiau, kad tos sistemos yra geriau sutvarkytos Skandinavijoj ir Jungtinėj Karalystėj,
išvystymas
negu Prancūzijoj – man taip atrodo.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
Mokslo
„Bet plius, nes tada kai išsirenki šalį, tada vis tiek kiekvienoj šaly yra labai, turi išsianalizuot visas šalies finansavimo sistemas, kas yra didžiulis galvos skausmas, nes visur yra vis kitaip.
finansavimo
Europos Sąjungos Marie-Curie kur yra, tai kai nueini į puslapį, jeigu tuo metu nėra šaukimo, tai ten pasiklyst gali – absoliučiai neįmanoma surast informacijos. Aa tai užtat kuriose šalyse
sistema
galbūt irgi pažįstami tau papasakoja kaip vyksta finansavimai ir panašiai. [T: Mhm]. Kad tokia informacija labai naudinga. Tai jeigu į Lietuvą kažką prisitraukia, tai jeigu labai būtų aišku kur
kokie finansavimai gaut, a tai manau tas irgi padeda. [T: Mhm]. (2 s) nes va pavyzdžiui. mano atveju, sakykim, čia taip ir buvo, kad aš va šnekėjau ką čia daryti, nes man čia tokie dabar
svarstymų metai labai (šypsosi), nes po doktorantūros labai gali pasirinkti tą sritį kur tu tikrai nori eit ir panašiai. Čia tas laikas. Tai irgi va visokias šalis mąstom. Ir tada pašnekėjau su vienu
grupės vadovu tai ji pats į jau tris universitetus interviu gavo, kad persikelt iš Kembridžo į į Ameriką [T: Mhm] ir kažkaip šnekėjom, šnekėjom ir sako – o tai labai gerai aš turiu visą sąrašą
vietų, kur postdoką podoktorantūros stažuotėm yra finansavimai Amerikoje. Jis man tą persiuntė. Ir nu čia iš tikrųjų čia gali toks toks būti game changer, kur vien dėl to galbūt ten ir išvažiuoju.
Nes tiesiog išanalizuot kiekvienos šalies finansavimo sistemą ir ten socialinę galbūt sistemą kaip tau ten gyvent, kaip mokesčius mokėt ir panašiai, tai biški sunku. [T: Mhm]. Aaa juolab kai
tu tuo metu turi daryt savo normalų darbą.“ (N_Jungtinė Karalystė)
Visuomenės
„[I]: Be to aš porą kart Anglijoj buvau, mačiau kaip pas juos žiūrima į tą mokslą, kaip tai yra apskritai visuomenei – kaip mokslininkai atrodo visuomenei. Tarkim, pas juos tam pačiam
požiūris į
undergruond‘e važiuojant bus kokia nors Cancer Research UK reklama, kad mokslininkai tą, tą, tą padarė. Nu labai kitoks požiūris visuomenės atžvilgiu į mokslą.
mokslą,
[T]: Kaip suprantu, jie savo mokslinius tyrimus reklamuoja ir rodo, ką yra padarę, pasiekę?
mokslo
[I]: Jo, būtent. Ten labai geras bendravimas su public. Tas public relationship labai labai geras ir man tas labai patiko.“ (T_Švedija)
komunikacija
Įgyta patirtis
„Aš aplikavau ir kažkaip pasisekė, kad aš gavau tris, o paskui pasirinkau Šveicariją vien dėl to, kad, ta prasme ten nebuvo gal toks, sakykim, būtinai vienareikšmiškas sprendimas, bet man
šalyje,
buvo tiesiog lengviausia, nes aš jau čia viską žinojau, tai buvo mažiausia.. Ta prasme, aš pakeičiau universitetą, pakeičiau miestą, kalba pasikeitė – buvo vokiškai, dabar prancūziškai
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pažįstamas
kontekstas

viskas, bet aš žinojau visus šveicarų kaip finansavimas veikia, energetikos srity labai daug žmonių pažinojau, turėjau savo vardą, kaip pasakyt, kiti žmonės iš srities mane irgi pažinojo ir
taip toliau, ir gavosi toksai, kaip pasakyt, lengviausias. Kitoj – ar tai Olandijoj, ar Švedijoj būtų reikėję viską nuo nulio išmokt, susikurt tą vėl ratą kolegų, susikurt ratą pažįstamų srityje.“
(T_Šveicarija)

Lentelė 8. Institucijos pasirinkimas darbui: Asmenių veiksnių kategoriją iliustruojantys pavyzdžiai
Kodas

Citata

Siekis plėtoti
kompetencijas,
įgyti patirties

Aš tiesiog važiavau ten, kur man labiausiai patrauklu, kur tikėjausi geriausios patirties.“ (N_Čekija)
„[I]: <..> Tiesiog po to, po EMBL‘o tai irgi buvo toks svarstymas tarp Danijos, Šveicarijos ir JK. Tiesiog norėjau kažką kitą visai išmokt, kad būtų, kitas skill‘as.“ <..> Bet atsakant į klausimą,
kur palyginus kas kaip geriau, kokie buvo kriterijai, tai turbūt visoj mano karjeroj, nu kaip buvo – labiau, kur įdomiau. Tiesiog jo, praplatinu savo žinias. Aišku, aš esu ekspertas tam tikrose
srityse, bet tiesiog norėjau daugiau sužinoti. Čia turbūt pagrindiniai, nu kaip čia decision making..
[T]: Pagrindiniai veiksniai nulėmę jūsų sprendimų priėmimą?
Jo. Būtent, kad suprast, kad įdomiau, kad daugiau sužinot. Tarkim, jeigu taip palyginus – Šveicarija ir Didžioji Britanija pagal atlyginimus, tai Šveicarijoj aš gaučiau tris kartus daugiau. Tai
šitas nebuvo mano sprendimas, kad nuvažiuot dėl pinigų. Tuo metu nebuvo.“ (T_Švedija)
„Ir plius tada kai aš žiūriu kur važiuot, aš žiūriu, kad irgi mano partneriui kur būtų darbai.“ (N_Jungtinė Karalystė)

Asmeniniai
santykiai

„O Anglijoje atsidūriau iš dalies dėl to, kadangi mano vyras yra britas, ir jis yra britas, kuris nelabai kalba užsienio kalbom ir rašo apie britų istoriją ir jis tiesiog nesitransportuoja. Man buvo
lengviau atvažiuot į Angliją, negu jam gauti akademinį darbą Švedijoje, Prancūzijoje ar Lietuvoj.“ (SH_Jungtinė Karalystė)

Lentelė 9. Institucijos pasirinkimas darbui: Su institucija susijusius konkrečius kriterijus iliustruojantys pavyzdžiai
Kodas
Darbo sąlygos

Citata
Kontrakto trukmė
Finansiniai
aspektai
Institucijos turimi
informaciniai
šaltiniai

Studentų kokybėTyrimų
Institucija
tematika,
orientuota į
pobūdis
tyrimus, o ne
dėstymą
Tyrimų pobūdis
(taikomieji)
Tema ir grupė
atitiko interesus
Institucijos
prestižas srity

„<..> kontrakto trukmė“ (M_Danija)
„Taip pat irgi aš gavau savo projektus būtent su savo šituo universitetu, tas irgi iš dalies nulėmė, kad finansavimas buvo jau.“ (A_Švedija)
„Vidutinis galbūt lygis dėstytojo aukštesnis, aš spėju dėl to, kad jų geresnės darbo sąlygos, geresni atlyginimai. Beje, postdoc‘ui tai irgi turėjo reikšmės – aš gavau
Švedijoj atlyginimą, kuris buvo geras, lyginant su tuo, kokios buvo mano pajamos tuo laiku.“ (N_Čekija)
„Mane domino Vokietijoje saugomas 1573 m. lietuviškas rankraštis. <...>. 2000 m. buvo patvirtintas trejų metų projektas ir aš pradėjau darbą Vokietijoje.“ (H_Vokietija)
„Darbo atveju svarbiausia yra studentų ir priėjimo prie mokslinės informacijos kokybė (bibliotekos, prieiga prie skaitmeninių duomenų bazių, etc.)“ (H_Taivanas)
„Apsigynusi turėjau keletą postdoc‘ų. Toks kaip dalinis etatas dviejuose mokslinių tyrimų projektuose. Tuo pačiu metu – keistai skamba, bet dažnai taip būna, apsigynus
tiesiog taip tenka per daug vietų dirbti – aplikavau dar į Anglijos universitetus į dėstytojo pozicijas. Gavau nuolatinį kontraktą, bet dalį etato tik tais - De Montfort
universitete Lesteryje. Metus tame Lesteryje padirbau, o tuo pačiu dirbdama dalį etato projekte Švedijoj. Man ten nelabai, tiesą sakant, patiko, nes buvo tokia labiau į
dėstymą orientuota katedra – nebuvo mokslinių tyrimų prasme labai intensyvi. Tai išėjau iš to De Montfort universiteto, nes gavau 3 metų postdoc‘ą Gothenburgo
universitete jau pilnu etatu.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„T: <..> Tai kas nulėmė Jūsų sprendimą pereiti į dabartinį universitetą? Kokie aspektai buvo svarbiausi, kad sakėt – čia tikrai noriu dirbti?
I: Tai kai postdokas dirbau biški kitoj krypty, ten buvo tokie daugiau fundamentalūs tyrimai, daugiau su genetika, su evoliucija. Man labiau patinka taikomieji. Tai tas
daugiausia nulėmė.“ (A_Švedija)
„Aš tada gavau postdoc‘ą. Ten buvo postdc‘as Londone, bet ten irgi buvo aplikacija – buvo laisva pozicija – kas nori, aplikuoja. Ten irgi man tiko tema ir ta grupė labai
tiko tai ten taip gerai gavosi“ (T_Šveicarija)
„Tai sekantis žingsnis po doktorantūros, tikriausiai irgi norisi kažkokią tokią instituciją, kuri, nu čia toks „gerų vardų medžioklė.“<..> nes po to, tiesiog tada, kai tie vardai
bus įgyti – jie padeda.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Viena vertus, ta šalis iš principo nelabai turi reikšmės, jeigu žiūri grynai iš akademinės pusės. Bet tik iš vieno kampo. Mano atveju socialiniai mokslai žiūri į konkrečią
katedrą, konkrečią instituciją, kur vykdomi įdomūs tyrimai, kurie susiję su mano tema. <...> O pabaigus doktorantūrą buvo tokie labiau informuoti sprendimai. Nes tada
jau žinai kur yra stiprios tyrimų kompetencijos, turi savo aiškesnę viziją, kur link nori judėti. Tai buvo tokie labiau akademiškai motyvuoti sprendimai.“ (SH_Jungtinė
Karalystė)
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Tematikos,
vadovo sutapimas
Asmenybės
dirbančios
institucijoje

Karjeros
perspektyvos

Galimybė burti
savo grupę
Institucija pasiūlė
aukštesnę poziciją

„Profesorius Švedijoj, pas kurį aš važiavau, į pirmą postdoc‘ą – yra labai stiprus savo srityje, įžymus žmogus. Aišku, jaunam žmogui tas yra labai patogu – nes manai,
kad būsi šalia stipraus žmogaus, tai pats išmoksi daug.“ (N_Čekija)
„Po studijų pagrindinis pasirinkimo motyvas buvo ne institucija, o asmenys. <...> [minimas konkretus universitetas] pasirinkau vėlgi dėl asmenybių. Iš pradžių dėl
bendradarbiavimo kreipiausi į vienintelį Vokietijoje baltistikos profesorių <..>. Į mano idėją parengti kritinį komentuotą rankraščio leidimą jis pasižiūrėjo labai
arogantiškai ir man patarė pasimėgauti turima stipendija ir po to "dingti atgal" į Lietuvą (cituoju jį patį). Profesionalaus požiūrio ir geranoriško priėmimo sulaukiau
[minimas konkretus universitetas] iš prof. [minimas konkretus asmuo], kuris man sudarė visas reikalingas sąlygas. Tai buvo pagrindinis postūmis tolesnę akademinę
ir mokslinę karjerą sieti su [minimas konkretus universitetas].“ (H_Vokietija)
„Kai aš po Londono grįžau į Šveicariją, tai aš dar neturėjau profesoriaus pozicijos. Aš grįžau ir tokį gavau kaip finansavimą su ne profesoriaus – trim metam finansavimą
pradėti savo grupę. Mažutę – trys žmonės – bet mažutę mokslinę grupę ir tas aišku nedažnai pasitaiko, kad, ta prasme, kai aš aplikavau, kad jau po pirmo postdoc‘o
gautum tokią poziciją kur jau gali ir grupę pradėt kurt ir ten savo visą mokslinę sritį aplink ją savo grupę sukurt. Tai aš dėl to grįžau.“ (T_Šveicarija)
„Karjeros perspektyvos. nes Norvegijoj praktiškai būčiau gavęs tas pačias pozicijas, kaip buvo Belgijoj, o estai pasiūlė karjeros kitą žingsnį. Iš karto po podoktorantūros
jie pasiūlė docento poziciją. Kaip vadinasi – asocijuoto profesoriaus.“ (N_Estija)

Lentelė 10. Institucijos pasirinkimas doktorantūros studijoms: Pavyzdžiai iliustruojantys atvejus, kuomet asmeniniai veiksniai turėjo įtakos pasirinkimui
Kodas
Asmeniniai
ryšiai turėjo
įtakos

Citata
Pasirinko studijas, kur
dirbo draugas
Pažįstamas
papasakojo apie
dirbančius
dominančioje temoje
Pažįstamų
rekomendacijos apie
šalį
Šeimos
persikraustymas į šalį
turėjo įtakos

Kompetencijų
stiprinimas

Aktyvus akademinis
gyvenimas
Galimybė išmokti būti
savarankišku per
bendradarbiavimą
Galimybė išmokti sritį,
kuri domino

„Aš asmeniškai tai nuėjau dėl to, nes buvo mano partneris, kuris irgi yra lietuvis ten, turi gavęs darbą. Buvo. Tai aš magistrą studijavau Londone, o tada jau kažkaip
natūraliai buvo, kad aš ieškojau tik Kembridže, nes ten buvo draugas – tai tokios truputį asmeninės priežastys, bet žinau, jeigu ten nebūtų buvęs Kembridžas, o
būtų kažkoks kaimas buvęs, tai nebūčiau ėjus.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Antra priežastis buvo, kad pažįstamas, kuris gyveno Izraely, dirbo universitete ir jis man tiesiog pasakė kelias pavardes žmonių, kurie užsiiminėja tuo, ką norėjau
daryti. Tada nuėjau pas juos prašyti, kad priimtų.“ (M_Izraelis)
„Kita vertus, man asmeniškai dar buvo ir asmeninių momentų. Pavyzdžiui, aš į Švediją vykti labai nesipriešinau. Man pradžioj planų nebuvo, dėl to, kad žinojau
keletą draugų, kurie studijavo doktorantūroje tuo metu Stokholme. Ir jie man, tuo metu, kai galvojau važiuoti ar nevažiuoti – jie man galėjo patarti dėl labai praktinių
dalykų, pavyzdžiui, ar gali pragyvent ten iš doktoranto atlyginimo Stokholme, kas iš viso ta Švedija, švediški universitetai ir panašiai. Tai va tai padėjo apsispręsti.
Bet čia tik pačioj pradinėj stadijoj, kai dar nelabai, aišku po magistro iš tikrųjų taip nelabai tą mokslinį lauką juk žinai.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Na tai buvo visiškai nesusijęs su studijomis sprendimas, tai buvo šeimos sprendimas. Mano vyras gavo darbą Vokietijoje ir mes nutarėm važiuoti. Aš dirbau
banke nuo 2006 metų, aš dirbau vienam didžiausių bankų, ištikus finansinei krizei labai pasikeitė darbo profilis, labai pasikeitė pats darbas, ir pasinaudojau
galimybe tiesiog po septynerių metų išeiti į „pensiją“ [juokiasi] ir nutarėm pasinaudot kaip šeima galimybe tiesiog vyro karjerai. Atvažiavus į Vokietiją tuo metu
mano mažoji buvo 7 mėnesių ir aš galvojau ką čia veikti, o noras studijuoti visada buvo, nes aš ir dirbdama aš įgijau finansų analitiko kvalifikaciją, sertifikatą ir taip
toliau aš visada su ta mintim, kad norėčiau mokytis toliau ir man labai patinka dėstyti, man patinka tiesiog tas mokslinis aspektas ir Vokietijoj yra tam labai geros
sąlygos.“ (S_Vokietija_a)
„Tiesiog ir šiaip net gi kai aš buvau Londone, tai labai daug savaitgalių praleisdavau Kembridže, nes Kembridže tiek daug yra renginių, netgi tų pačių, tokių kur,
kad ir tie patys Nobelio premijos laureatai labai, tiesiog duoda kalbas laiks nuo laiko, pranešimus visokius. Ir šiaip Kembridže labai tų bendruomenių kuriama yra,
kur nežinau, kiekvienos mokslo srities, tiesiog mokslo, šiaip filosofų kokių, yra labai daug tų bendruomenių, ir jos tiesiog - tas gyvenimas labai labai aktyvus tiesiog
moksle. Tikriausiai Kembridže būtų labai nuobodu gyventi, jeigu ne moksle esi.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Kur galima kaip mokslininkui, tarkim kaip doktorantūroj aš galėjau į tą dalyką žiūrėt – kaip išaugt man, kad būti savarankiškas, ta prasme nepriklausomas
mokslininkas. Tai man tiesiog reikėjo tuo metu kompiuterinę biologiją studijavau, man trūkdavo tarkim eksperimentinių žinių. Aš važiuodavau į laboratoriją, kur
buvo tokia labai jauna, kad gerai publikuotųsi, gerus straipsnius rašytų ir kad darytų daug daug eksperimentų, kurios generuotų duomenis, kad aš galėčiau
analizuot. Kad būtų tarsi bendradarbiavimas.“ (T_Švedija)
„Na ir tada žiūrėjau visokių projektų. Žiūrėjau, kad būtų tik Kembridže, dar biški žiūrėjau Londone. Ir žiūrėjau bioinformatiką. Kažkaip galvojau, aš neturėjau tiek
patirties. Kas buvo labai gerai, kad čia bakalauro metu aš [..] mokiaus molekulinę biologiją ir mes turėjom ir programavimo, ir matematikos labai daug, kas galbūt
kitiem ne taip baisiai patiko. Bet tai turėjau tokius kaip pagrindus, magistro metu pasižiūrėjau kaip su tais dalykais dirbt, bet kažkaip norėjos normaliai išmokt. Tai
realiai aš į doktorantūrą ėjau tiesiog, nes man atrodė, kad.. Tematiškai aš net nieko nežinojau apie virusus – absoliučiai net neturėjau jokio kurso, bet kažkaip nu
su vadovu pasišnekėjau, <..> Ir galvojau dar bioinformatiką išmoksiu. Tai pas jį buvo nežinau gal dešimt projektų iš kurių tu gali rinktis ties kuriuo tu nori maždaug
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darbuotis. Tai atrodo irgi visai daug laisvės ir visai viskas įdomu, visai gerai sutariam ir tikriausiai galėsiu išmokt bioinformatiką. O po to pradėjus dirbti pasirodė,
kad čia labai labai man viskas tinka ir patinka (N_Jungtinė Karalystė)

Lentelė 11. Institucijos pasirinkimas doktorantūros studijoms: Pavyzdžiai iliustruojantys atvejus, kuomet finansiniai aspektai turėjo įtakos pasirinkimui
Kodas
Finansavimas
studijoms

Finansavimas
pragyvenimui

Finansavimas
kelionėms

Citata
Gautas
finansavimas
studijoms
Galimybė
susimokėti už
studijas
Gauta stipendija
su pilnu išlaikymu

Sudaromos
galimybės dirbti
Finansavimas
stažuotėms
Finansavimas
konferencijoms

„Dabartinis universitetas yra ne visai valstybinis, jis yra foundation, bet yra mokslas nemokamas. <..> Tai palyginti su kitom šalim, pavyzdžiui, tas pats su Britanija,
tai finansinis aspektas yra labai svarbu man. Studijuoti Britanijoje magistrantūrą ar doktorantūroje kainuoja daug daugiau. Taip pat ir kitose šalyse, nu tai ne tiek gal
toje Senojoje Europoje – Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, bet kitose šalyse, tai norint tęsti mokslus tai yra ir finansiškai ir laiko klausimu sudėtingas dalykas..“
(S_Vokietija_a)
[I:] „<..>ir sugebėjimas už jas užsimokėti.“ (H_Taivanas)
„<..> Tai va ir be to sąlygos pačiam universitete atrodė geresnės.
[T:] - Gal galėtumėte palyginti kas tokio geresnio?
[I:] Briuselio pasiūlymas buvo šiek tiek sąlyginis, nes jie siūlė atvažiuoti metams: per metus atlikti šiek tiek tyrimų, galbūt išsileisti kažkokį straipsnį ir paruošti gerą
aplikaciją pilnom doktorantūros studijom. [T: pasirengimas kaip] Sakykim pasirengimo metai su dideliu šansu, kad tu po to gausi tą stipendiją, bet tai irgi ne taip
paprasta, garantijos kaip ir nėra.
[I:] - Neužtikrintumas toks kažkoks?
Buvo neužtikrintumo. O Pizoj man buvo pasiūlyta stipendija trims metams su pilnu išlaikymu, o [universitetas, kuriame dabar yra] siūlo maitinimą nemokamą
maitinimą tris kartus per dieną – kas tikrai yra neblogai <..>.“ (H_Italija)
„<.., o doktorantūroje ne tik, kad tu nemoki už mokslą, tu dar turi galimybę dirbti ir užsidirbti. (S_Vokietija_a)
[I:] „<..> gal man tai buvo svarbiausia, siūlė labai gerą finansavimą kelionėms.
[T:] - Kad galėtumėte į stažuotes išvykti?
[I:] Stažuotėms taip, bet netgi konferencijoms. Konferencijų fondą mes turėjom kiekvienas asmeniškai berods 2,5 tūkstančio eurų per metus – vien į konferencijas.
Tai reiškia – jei tu turi kvietimą, tu gali važiuoti bet kur – į New York‘ą ar kitur, nesvarbu. Plius stažuotės, nes iš tų trijų metų yra rekomenduotina, tokios nerašytos
taisyklės, bent metus turi praleisti svetur. Iš tų trijų metų, kas ir taip yra mažai. Bet man tas imponavo, nes aš žinojau, kad visus tuos metus [Lietuvoje] nebuvau
išvažiavęs ir neturėjau kontakto su užsienio tyrėjais. Tai man kaip tik tas labai imponavo – galimybė išvažiuoti, kuo daugiau ryšių užmegzt, kuo daugiau tų tyrimų
santykių.“ (H_Italija)

Lentelė 12. Institucijos pasirinkimas doktorantūros studijoms: Pavyzdžiai iliustruojantys atvejus, kuomet su konkrečia institucija susiję aspektai turėjo
įtakos pasirinkimui
Kodas
Institucijos
prestižas

Citata
Gera institucijos
reputacija ir ryšiai
Suteikia patikimumo
pačiam asmeniui ten
studijavusiam
Išlaikyta mokslo
tradicija

„Tai yra labai tiesiog geros sąlygos ir turi gerą reputaciją taip pat. Universitetas iš dalies dėl to, kad [minimas miestas] yra [minimas miestas], dėl to, kad yra ryšiai
su Centriniu banku – Bundesbank‘u su Europos Centriniu banku, taip pat su tam tikrom institucijom, ir tiesiog pasinaudojau ta galimybe grįžti ir tęsti mokslus.“
(S_Vokietija_a)
„„Na ir šiaip tiesiog [minimas konkretus universitetas] tikriausiai nu kiekvienam, kas moksle yra, net jei nebūni [minimas konkretus miestas], labai asocijuojasi ,
kad tai labai sena gera mokslo tokia tradicija. <..> Tai gal tas užtikrintumas toksai yra, kad tikriausiai vis tiek bus gerai, jeigu ten eisi. <..> Aš manau, kad viskas
šiaip. Taip pragmatiškai visiškai šnekant, kadangi jūs čia teisybės o negu kad kažkokių žodžių – tai mano maždaug tokia strategija mano karjeros atžvilgiu yra,
kad nu vis tiek dabar tai aš vis tiek dar esu kaip ir niekas mokslo bendruomenėj. Aš turiu ten straipsnių, dar kažkas, bet nėra taip, kad mano vardą pamatę, iš kart
tiki, kad aš galiu padaryti. Tai man atrodo, turėjimas tokių institucijų, kurias visi žino pasaulyje, tas daug prideda to kredabilumo – pasitikėjimo.“ (N_Jungtinė
Karalystė)
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Geriausios mokyklos
pasirinkimas

Institucijos
tyrimų
pajėgumai
Akademinio
personalo
kompetencijos
/ tyrimų sritys

Vienas geriausių
universitetų pasaulyje
Universiteto vardas
Institucijos pajėgumai
ir pagalba
įgyvendinant tyrimus
Lietuvoje nebuvo
dominančios
disciplinos ekspertų

Svarbu kokie
profesoriai ir kaip jie
dirba su doktorantais
Pasirinko mokytis pas
vieną žymiausių
srities atstovų

Studijų
kokybės
rodikliai

Dėmesys skiriamas
studentui (procesas)
Absolventų
įsidarbinimas
(rezultatas)

„Magistro ir doktorantūros sprendimas, tai jo, norėjosi tuo metu rasti geriausios kokybės studijas kurias galima gauti. Tuo metu tai magistro turbūt keletą vietų ir
bandžiau Londone, Anglijoje, o doktorantūros galbūt geriausias pasaulyje verslo mokyklas. Nepasakyčiau kad labai diskriminavau ar tai Lietuva ar ne Lietuva,
tiesiog ieškojau, kas yra geriausia.“ (S_Honkongas)
„<..> tas universitetas, kur aš baigiau, jisai pasauly tarp dešimt universitetų, tai buvo kažkaip aišku, kad kai ten būtų galimybė doktorantūrai tai ne kas dieną
pasitaiko tokiam aukštų reitingų universitete daryti doktorantūrą.“ (T_Šveicarija)
„Nu aišku, kad su finansiniu kriterijum ateina ir universiteto vardas ir tyrimų pajėgumai ir taip toliau. Nu mano pagrindinis noras, kad aš galėčiau daryti toliau savo
tyrimus sėkmingai su instituciniu backing‘u su pagalba ir duok dieve turėt kažkokių kolegų, kurie irgi domis tuo, ką aš darau ir galim kažkaip kolaboruot. Ir tokių
institucijų yra daug ir galbūt pavyks. Ar aš labai selektyviai žiūriu? Nu ne, nesakyčiau, kad aš selektyviai žiūriu. Jeigu tai yra visuotinai pripažinta tyrimams tinkama
aplinka, tarptautiniu lygiu pripažinta tyrimų aplinka, tai aš per daug nediskriminuoju.“ (H_Italija)
[T]: „-Ar pačios doktorantūros studijų klausimu Lietuva kaip šalis buvo Jūsų svarstymuose ar ne?
[I]: Šiaip būtent tuo metu tai gal nelabai. Ir iš dalies dėl to, kad tuo metu ta tema, kuri mane domino, Lietuvoj net nebuvo jokių ekspertų toj srity.
[T]: - Čia jūs kalbate būtent apie kultūros politikos klausimus?
[I]: Jo, būtent apie kultūros politiką iš tos pusės, kur man rūpėjo – labiau iš viešojo valdymo pusės. Dabar jau yra šiaip labai gerų viešojo valdymo tyrėjų Lietuvoje
– pagrinde TSPMI. Bet tuo metu, tie mokslininkai, kur dabar TSPMI yra, jie buvo Berlyne – jie tuo metu buvo irgi jauni, jie buvo išvažinėję po skirtingas Europos
šalis. Tuo metu nebuvo tos kritinės masės.
[T]: - Tai tas kritinės masės buvimas, kaip suprantu yra svarbus dalykas, kad būtų susiformavusi tam tikra mokykla, tam tikros tradicijos toje srityje, kur jus domino?
Ar taip suprantu?
[I]: Taip, taip absoliučiai. Nes vienas lauke ne karys.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Kriterijai turbūt buvo keli: vienas iš kriterijų turbūt buvo labiausiai apie profesorius kurie dirbo toje institucijoje ir kaip aktyviai jie dirba su doktorantais; ir tai galiausiai
aš bandžiau išsiaiškinti kalbėdamas su kitais žmonėmis kurie juos pažįsta, turbūt tai buvo labiau neformali informacija, kurią turbūt sunku surasti kažkurtai viešai
pateikiamą.“ (S_Honkongas)
[I]: „Tai buvo dvi laisvos vietos. Tai žodžiu, aš aplikavau į dvi tas vietas. Gavau pasiūlymą iš [minimas universitetas Belgijoje] pirma – labai apsidžiaugiau ir kažkaip
ant durniaus nuvažiavau į [minimas universitetas Italijoje] interviu, nes jie apmokėjo kelionę. Galvoju – Italija, kelionė – gal ir nieko. Ir visiškai man netikėtai gavau
pasiūlymą ir ten. Ir pasirinkau ten, dėl to, kad tai buvo geresnė programa. Profesorius buvo žinomesnis – labai žinomas mano srity – vienas žinomiausių žmonių.
Tai man labiausiai turbūt imponavo, kad aš galėčiau dirbt, jis būtų mano vadovas – kažkas, kas tikrai gerbiamas ir daug žinantis.
[T]: - Ar galėčiau pasitikslinti – [minimas universitetas Belgijoje] irgi su jūsų tematika buvo susijusi tema?
[I]: Taip, irgi su profesorium iš mano srities <..>, bet šiek tiek ne to – žemesnio rango, sakykim; nežinau – ne toks žinomas.“ (H_Italija)
<..> Kas yra labai labai svarbu jau taip ne iš asmeninės pusės bet jau bendrai tai pasižiūrėti kur ir tai yra viešai prieinama informacija, kiekvienas universitetas tą
pateiks. Kokie yra pirmieji darbai kuriuos gauna po doktorantūros. Ar baigę doktorantūrą nueis į kitus labai gerus universitetus dirbti dėstytojais, kokio lygio tie
universitetai, ar tai yra nuoseklu, ar kiekvienais metais jiems pavyksta tas vadinamas "placement‘as" jiems pavyksta. Tada pasižiūri kiek yra studentų kiekvienoje
klasėje, tarkime kur aš mokiausi buvome dviese finansuose – tada žinai, kad tas dėmesys bus pakankamai didelis ir kad jie į tave investuos laiko ir stengsis paskui,
kai jau paskutiniai metai, bandyti tau padėti gauti geriausią darbą, kokį pagal savo galimybes ir sugebėjimus ir kompetencijas gali gauti. Tai tas yra svarbus būtent
resursų kiek tu gausi ir kaip galiausiai tau gausis darbo rinkoje po penkių metų.“ (S_Honkongas)

Lentelė 13. Iliustruojantys pavyzdžiai, apie tai kas informantus motyvuoja dirbti (ar studijuoti) dabartinėse institucijose
Kodas
Užimama
pozicija

Nuolatinė pozicija,
stabilumas

Reta pozicija ir
galimybė turėti savo
grupę

Citata
„Galimybė tapti etatine (no kontraktine) darbuotoja...“ (M_Danija)
„Dabar kas motyvuoja – nu tai aišku pirmiausia motyvuoja tas stabilumas ir užtikrintumas visko. Bet ne visos pozicijos pas mus tokios užtikrintos.“ (M_Kanada)
„[I]: - Nu kas čia dar.. Nu ir jie man davė nuolatinę poziciją. Ką iš tikrųjų nėra labai lengva šiais laikais gauti dėl labai didžiulės konkurencijos akademinėj darbo rinkoj.
[T]: - Taip, neseniai kalbėjausi su vienu mokslininku, tai jis irgi kalbėjo, kad svarbu turėti užtikrintą vietą, kur žinai, kad artimiausius 5 metus tikrai dirbsi ir dar karjeros
laiptais gali kilti. Tai kaip suprantu tai svarbu?
„[I]: - Nu be abejo, o kaip kitaip? Nes jeigu kiekvienais metais reikia aplikuoti į naują poziciją, tai net nelabai gali susikoncentruoti ties nauju darbu, nes nuolat rašai tas
paraiškas.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Tai aš manau aišku, tos pozicijos visų pirma yra tokios retos, to profesoriaus pozicijos, sakykim, kaip profesorius aš turiu čia, gal biški kitaip negu Lietuvoj, aš turiu savo
grupę, tai pavyzdžiui mes dabar iš devynių žmonių ir dar naujų žmonių ateina ir taip toliau. <..> Ta prasme Šveicarijoj yra žymiai gerai.. vis tiek aš palygint jauno amžiaus
ir jau su visai nemaža moksline grupe vis tiek ne visose šalyse taip išeina, tai aš manau, kad tas motyvuoja.“( T_Šveicarija)
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Darbo
laiko
paskirsty
mas

Dirbantys
universitete laikomi
valstybės
tarnautojais
Doktorantūros
laikas lankstus,
sudaromos sąlygos
dirbti ir studijuoti

Patogus darbo laiko
paskirstymas

Finansai

Normalus darbo
krūvis
Atlyginimas

Finansavimas
vizitams,
konferencijoms

Finansavimo
galimybės
projektams

„[I]: - Tuo pačiu metu, mes visi dirbam, Vokietijoj yra tokia sistema, kad visi kas dirba universitete yra laikomi valstybės tarnautojais ir taip pat mes dirbam ir uždirbam
tikrai palyginti normalias algas. Tai irgi yra didelis dalykas, kai tu būdamas dar doktorantu, net ir nedirbdamas pilną darbo dieną ir tam pačiam tavo kontrakte maždaug
du trečdaliai laiko yra skiriama tavo pačio tyrimams, tai yra tiesiog tobulas variantas.
[T]: - Tai jūs dirbate tris ketvirtadalius etato ir du trečdaliai jo yra būtent disertacijai?
[I]: - Taip. Tai yra na toks yra standartas, būtent dabartiniame universitete, kituose universitetuose yra šiek tiek kitaip. Bet jau geriausiuose Vokieti jos universitetuose tai
yra nu tiesiog – sudaromos tobulos sąlygos tiesiog dirbti. Ir taip pat, kadangi neturim, tas laiko apribojimas yra ne kietas, iš esmės yra doktorantūros programa šiaip yra
keturi metai, bet iki 8 metų tą laiką galima naudoti. Dauguma žmonių maždaug po 5-6 metų užbaigia savo disertaciją. Bet yra skatinama taip pat imti ir rizikingus projektus
ir ambicingus projektus, nes tam yra duodama laiko ir finansavimo. Tai yra toks – taip skatinama tiesiog mokslo, kad studentai taip pat būtų pritraukti ir rinktųsi tą
mokslininko kelią. Taip pat iš doktorantūros studijų žmonės taip, išeina, nepabaigia, bet tai yra nedidelis procentas, nes jau ateidamas tu ateini su, ir atranka yra didelė,
vis tiek tu turi žinoti, kodėl nori tai daryti. Bet kartu tavęs tai neįpareigoja, nes tu galbūt tuo metu domiesi viena sritim, o galutiniam variante darai visiškai ką kita, bet ta
motyvacija paskui atsiperka, nes tau sudaromos visos sąlygos: ir laiko, ir finansų, ir ryšių atžvilgiu.“ (S_Vokietija_a)
„Antras yra pasiskirstymas darbo tarp tyrimų, dėstymo ir administracinės veiklos. <..> Antra dalis - darbo paskirstymas, irgi būna labai panaši pradžioje. 60–70 proc.
tyrimams, 30–35 proc. dėstymui ir 5–10 procentų – administracinei veiklai. Tai pavyzdžiui, gali būti vienais metais esi samdymo komitete ir tu skrendi interviuoti naujus
aplikantus, arba galbūt prisidedi prie doktorantūros ar bakalauro programos, na lengvas darbas, kurį tau duoda pradžioje, kad galėtum įsijungti į bendrą veiklą. Dėstymo
ilgalaikis yra toks vadinamas 3–0 krūvis, tokio lygio kaip mano universitetuose: tu dėstai tiktai vieną semestrą (tai tas 0), o kitą semestrą dėstai tris grupes dažniausiai
vieno kurso. Dabar aš jau dėstau 3 grupes vieno kurso. Tai yra svarbu pradžioje kiek tu naujų kursų turi pradėti dėstyti, kad tu jiems pasiruoštum. Ir tas gali nesikeisti
kokius 5–7 metus, ta patį vieną kursą, tris grupes, tai čia jau labai pasiseka. Ir tada kažkiek svarbu kokie yra studentai ar bakalaurai, ar MBI, verslo vadybos, nes skirtingo
lygio studentai reikalaus skirtingo dėmesio, pasiruošimo, tai visas tas sukrenta į sprendimo priėmimą.“ (S_Honkongas)
„Darbo sąlygos be abejo, nes šiaip yra kitų universitetų, kurie vers turėt didesnį dėstymo krūvį, tai [minimas universitetas, kuriame dirba] universiteto krūvis yra labai
normalus palyginus pagal nacionalinį standartą Jungtinėj Karalystėj.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Tai vienas pagrindinis yra atlyginimas. <..> Atlyginimai pakankamai standartizuoti, kuriuos tu gauni pradžioje, lyginant Ameriką, Honkongą, Singapūrą ir Londoną.“
(S_Honkongas)
„Pirmiausiai tai finansinis užtikrintumas, be abejonės, nes vis tiek dar reikia už butą išsimokėt, aš pavyzdžiui Lietuvoj dar turiu mamą (kur reikėjo samdyti man, kur ateina
pas ją moteriškė), kuri ligoninėj guli, nes jau viskas – pas ją Alzhaimeris pas ją yra, nu tai kainuoja, kad žmogus ateitų, prižiūrėtų, nupirktų ko reikia, pasodintų,
pamasažuotų. <..>. Po to ji kelsis į globos namus. Nu tai čia vis tiek. Aš pavyzdžiui, su Lietuvos atlyginimu niekaip negalėčiau šito padaryt. Niekaip su universitetu – ten
iš viso sunkiai verstumės. Tada reiktų privačiai dirbt.“ (M_Kanada)
„Kitose darbovietėse arba nėra man patrauklių darbų, arba už juos mokama gerokai mažiau.“ (H_Taivanas)
„Sakykim mane, kas pirmiausiai, sakykim, nuskambės labai nemoksliškai, kodėl aš priėmiau sprendimą pirmus metus pabandyti, nors aš jau buvau pasiruošus išvažiuot
atgal į Lietuvą? Kaip bebūtų gaila – tai yra finansai. Kai man pasakė kokie čia bus atlyginimai, man ką tik baigusiai be praktikos, be nieko, nu kaip – tas labai užkabina.
Vis dėl to yra sąlyginai, vis dėl to aš čia daug metų praradau mokslams. Tu kažką darai, kažko sieki, po to jeigu tu negauni iš to, tai atlygis yra šiek tiek galbūt skaudu.
Man atrodo net ir Lietuvoj yra šiek tiek toks, kad tas žmogaus įdirbis nėra labai vertinamas. O čia, aš nuėjau pas vadę ir jinai sako: „ar nori dirbti?“. Sako: „aš nežinau
kiek tau bus atlyginimas, bet pagal tavo išsilavinimą, pagal tavo patirtį yra kažkokie tai minimum ką tu gausi“. Ir sako: „mes tau galėsim dar dadėt kažkokį tai procentą“.
Man tas patinka, kad čia yra vertinama tavo patirtis, vertinamos tavo žinios, išsilavinimas ir tai yra kažkoks garantas, kad nu bent jau tikrai tu nebadausi. Mane tai
šokiravo pirmiausiai šitas, kai pasakė tą atlyginimą studentei buvusiai dar kaip atvažiavusiai iš Lietuvos, man tai buvo tikrai labai daug. Ir mane tas turbūt sugundė
pradžioj.“ (T_Norvegija)
„Tai yra mes gaunam finansavimą tai pat važiuoti į konferencijas, į vasaros mokyklas ir tiesiog, kad net jeigu mūsų universitete nėra žmogaus, kuris labai gerai išmano
tavo sritį, tai tau bus sudaromos susitikti su tais, kurie tai išmano. Tiesiog iš tos pusės dabartinis universitetas tikrai nuostabus. Kaip sakau, ten mes ne visiškai valstybinis
universitetas, nes mes esam foundation, tai yra daug galimybių būtent iš tų, kaip vadinasi – draugai dabartinio universiteto – tai yra žmonės, kurie yra pabaigę tą
universitetą, kurie duoda stipendijas, [T: alumnai?] – taip, ir tiesiog gali gauti finansavimą nuvažiuoti į kokią nors konferenciją, netgi nepristatinėdamas savo darbo,
tiesiog, jeigu tau naudinga.“ (S_Vokietija_a)
„[I]: - Ir finansavimo galimybės. Aš nežinau kaip Lietuvoj kokia dabar situacija. [T: moksliniams tyrimams skiriama mažiau negu 1 procentas nuo BVP]. Tai va. Tai labai
sudėtinga tą finansavimą gaut ir čia šiek tiek paprasčiau. Vienu ar kitu būdu, bet jie labai daug skiria. Nežinau kiek procentaliai, bet pas juos labai didžiuliai fondai yra.
[T: ir jų yra ne vienas?]. Taip ir jų yra ne vienas. Ir labai daug fondų paskutiniu metu labai daug fondų su pramonės įmonėmis. Labai skatina tuos projektus, kur dalį
finansuoja 50 ant 50 – kur 50 praktiškai finansuoja valstybė, o kitą 50 procentų – įmonės. Tai labai tų postdoc‘ų, netgi doktorantūros – paskutiniu metu netgi ant bangos
– keli metai paskutiniai, kad labai didžiulis finansavimas eina iš įmonių, nes jie labai suinteresuoti naudoti tuos mokslinius tyrimus gamybai, kad būtų kuo labiau pritaikytas
– tas praktinis pritaikymas.
[T]: - O tokio tipo projektai yra labiau į fundamentinius tyrimus ar vis tik į eksperimentinę plėtrą?
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[I]: - Ir tas, ir tas. Nes sumos labai didžiulės. Turi būti tas praktinio pritaikymo aspektas, bet jis neturi būti toks, kad baigsis mano tyrimas ir aš jau sukūriau produktą. Tai
yra neprivaloma. Tiesiog turi būti eksperimentai, turi būti kuriamas naujas produktas su minim, kad tai yra praktiniam pritaikymui skirta. Paskui aišku įmonė plėtos. Bet
čia įmonė yra, kuri pasako ar ji nori tokį projektą finansuot ar ne. Nes galutinis rezultatas – ne produktas, bet kažkas link to, kas gali būti produktas ateity. Bet turi turėti
tą pritaikomumo aspektą būtinai. Tai pavyzdžiui čia daug kas dirba kur vakcinų kūrimas. Pavyzdžiui, pas mane katedroj ne vienas projektas, kur tiriamas vakcinų
pritaikomumas arba kokia vakcina ten testavimas sakykim tam tikrų vakcinų elementų – ne pačios vakcinos sukurtos, bet ieškojimas to vakcinų kandidato bakterijų
populiacijose pavyzdžiui. Tada testavimas gyvūnuose, o toliau jau įmonė po to darys visus procesus, kad išleist tą produktą į rinką. Bet patys pirminiai žingsniai prasideda
su mokslu, o paskui jau jie eina link produkto. Tai va čia labai didžiuliai, daug finansavimo ir įmonės labai suinteresuotos.
[T]: - Tai vietinės daniškos įmonės, ne iš užsienio?
[I]: - Ne, ne – būtent daniškos. Daugiausiai. Tik daniškos realiai. Nors yra kažkiek. Tas su vakcinom tai su vokiečiais, olandai dalyvauja. Nu tie, kurie yra didžiuliai vakcinų
gamintojai, tai galima su jais. Bet tai daugiau yra europiniai gal projektai skaitosi, bet kažkiek su Danija dalis. Man atrodo dalis eina iš Danijos vyriausybės, o kita iš
įmonės. Šiaip man atrodo nėra kažkokio tokio, kad tai turėtų būti tik tai Danijos įmonė. Nebūtinai. Man atrodo, kad tai nėra reikalavimas, kad būtų Danijos.“ (AN_Danija)
„Ir paskutinis dėl resursų tyrimams, tai čia Honkongas gan išsiskiria, gal ne iš viso pasaulio, bet gan gerai stovi, nes valstybiniai grantai pakankamai geri, kad tiem
tyrimams užtenka pinigų.“ (S_Honkongas)
„<..> mano atveju yra duomenų bazių įsigijimas ir norint gauti duomenis arba jų surinkimas, kad man reikia žmonių duomenų ar kad sumokėti kažkam, kad surinktų tuos
duomenis.“ (S_Honkongas)
„Kaip čia. Prieš penkias dienas į naujas patalpas persikraustėm. Naujas didžiulis pastatas, planuojantis tūkstančius žmonių piko valandą būt šičia. Naujas ir dar dažais
kvepiantis, sienos dar neapipaišytos. Žodžiu, viskas nauja, viskas blizga. Fantastiškos darbo sąlygos.“ (N_Estija)
„Tai yra aišku tai, kad mes gaunam, turim galimybę gauti tikrai labai geros kokybės duomenis. Tai yra universitetu pasitiki ir leidžia naudotis. Turim ilgalaikę
bendradarbiavimo patirtį su Vokietijos Centriniu banku, Europos Centriniu banku, kur yra galimybė dirbti su duomenimis, kurie šiaip yra sunkiai prieinami išoriniams
tyrėjams, nes pasitiki būtent iš to konfidencialumo pusės universiteto struktūromis, kad mes tikrai – tie duomenys niekur nenutekės, tais duomenimis niekas negalės
pasinaudoti koomerciniais tikslais. Taip pat pirkti programas, kurias reikia naudoti apdoroti tiems duomenims, ypač pat, kas dirba su didelėm duomenų bazėm, jiem
reikia galimybių tiesiog tai apdoroti ir mes jas turim. Tai yra didelis dalykas.“ (S_Vokietija_a)
„[I]: - Nežinau, visas sąlygos daryt laboratorijoj.
[T]: - O ką Jūs turite minty visos sąlygos dirbti laboratorijoj? Pati infrastruktūra yra tinkama, nauja ar kažkaip?
[I]: - Taip, pilnai yra visi instrumentai, yra visos darbo priemonės, pačiam nieko nereikia nei užsakinėt arba, jeigu kažko reikia, tai užsakyt yra žmonės – paprašai, užsako.
Viskuo praktiškai yra pasirūpinta. Pačiam minimaliai reikia rūpintis tais elementariais dalykais. Galima tiesiog susikoncentruot į darbą. Nereikia ieškot darbo priemonių,
ar kažkiek laiko ten gaišt. Gaunas labai efektyviai.“ (A_Švedija)
„Nu tai kad čia yra minimaliai tos biurokratijos, kurią konkrečiai užkrauna kiekvienam mokslininkui. Kiek žinau Lietuvoj labai didelis tas krūvis biurokratijos, kad mažai
laiko lieka moksliniam darbui.“ (A_Švedija)
„[I]: - Kitas dalykas yra tas, ką aš jau minėjau – aš kai dirbu [technologijos mokslų] srity, tai yra du dalykai: yra visas tas tarptautinis – kolegos, tarptautiniai moksliniai
tyrimai ir taip toliau ir [minimas universitetas, kuriame dirba informantė] universitetas turi gerą vardą, tai reiškias aš galiu visą laiką tuose tarptautiniuose projektuose
lengviau dalyvaut, visą laiką palaikyt tą ryšį, sekt, būt tarp naujausių bangų tarptautinėj srity ir tuo pačiu metu [minima sritis kurioje dirba] tema yra ir labai vietinė tema.
<..> ir pavyzdžiui, šitoj srity aš irgi jau turiu, nes daug metų čia dirbus, tai turiu ir kontaktus, ir bendrus projektus, ir taip toliau. Tai tas irgi sudaro – žinot, gaunasi tokia
palanki situacija – ir tarptautiniam lygy gali būt aktyvus, ir tada lokaliam viskas čia – nes šitie dalykai neatsiranda per naktį, jie čia daug metų, ne tai, kad įdirbis, bet
toksai.. Tai aš manau, kad šiti. Ir kadangi aš dirbu su ta [minimos sritys kuriose dirba], nes manęs čia kartais paklausia Šveicarijoj ar aš dirbu su Lietuvos <..> problemom,
tai dirbant su klimato kaita ar taip toliau – bet kokiu atveju čia yra toks globalus fenomenas, kad net ir dirbant toj temoj, tai ar tu Šveicarijoj dirbsi, ar Lietuvoj, ar Olandijoj
– vis tiek link tų pačių rezultatų dirbam.
[T]: - Kaip suprantu, yra tam tikros temos ir sritys, kur negali pats savo tokių atvejų nagrinėjimo pasirinkti kaip vieną šalį, nes tas laukas yra platesnis, bet kaip jūs sakot,
jeigu yra nacionaliniam lygmeny kažkoks įdirbis, tas irgi suteikia tam tikrų palankių sąlygų savo tą sritį toliau plėtoti?
[I]: - Jo, nes matot kaip yra, sakykim, kitose srityse žmonėm ten reikia kažkokių laboratorijų specifinių ar tai aparatų, kurie yra labai reti, tai mes dirbam tik su kompiuteriais,
nu mum reikia greitų kompiuterių, nes mes darom modeliavimus, tai mum reikia tų geresnių kompiuterių, bet ta prasme nebūtinai, kad sieja su konkrečia šalim. Koks
nors žmogus gali dirbti iš panašios temos iš daug daug šalių, bet aišku, tas darbas Šveicarijoj dar irgi gaunasi jisai siejasi aišku su finansavimu. Nu kaip [minima sritis
kurioje dirba] specialybės yra aišku projektai iš nacionalinių mokslo fondų, kur tada galima apie Europą, apie visą pasaulį, bet kažkokie labiau ministerijos projektai –
ministerijos čia irgi skelbia konkursus moksliniam tyrimam apie Šveicariją. Ir darom tokius tyrimus ir Šveicarijoj, tai paskui aišku ir atsiranda tas visas įdirbis čia vietinis.“
(T_Šveicarija)
„<..> o kita dalis, pristatinėjimas tų darbų konferencijose. Ir kiek kalbėsitės, tai labai skiriasi pagal sritis, mūsų atveju, mano nuomone yra labai svarbu ir ypač Amerikoje,
kur tie sprendimai apie publikavimą ir yra priimami , kad reklamuot savo darbus, nes kadangi tuose socialiniuose moksluose bendrai nėra absoliučios tiesos ir iš dalies
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yra populiaru tuo metu ar ką tu sugebi įrodyti, kad tai yra svarbu. tai tas populiarinimas ir reklamavimas konferencijose, kad sužinotų kas tu esi, kad pasitikėtų ką tu darai
yra teisinga, kad būtų pamatę ką tu darai prieš tai, mano nuomone yra svarbus ir dėl to tenka nemažai keliauti, kad tą atlikti.“ (S_Honkongas)
„Taip pat yra labai gerai išvystyta mokslinio bendradarbiavimo struktūra, nes atvažiuoja geriausi pasaulio tyrėjai, atvažiuoja į seminarus, yra galimybė save pristatyti,
sulaukti iš jų komentarų, mokslas be to neįmanomas. Nes kokybiškas mokslas yra paremtas to tokiu kolegų įvertinimo principu. Na ir jie iš tikrųjų geriausiai žino, ar tai,
ką tu darai yra okey ar ne. Ir mes turim universitete finansines galimybes žmones pasikviesti ir kad jie atvažiuoja – žymiausi vardai atvažiuoja pabūti savaitei, dienai, tu
gali su jais susipažinti būdamas tiesiog doktorantu, gali su jais pabendrauti, padiskutuoti, jeigu yra kažkokia problema, kurios tu nelabai supranti kaip išspręsti. Tai yra
didžiulis paskatinimas paskui toliau, nes be to, be tų rekomendacijų, be tų įvertinimų – tu negali daryti mokslinės karjeros. Ir tiesiog, jeigu tu neturi to network, neturi to
pažinčių rato – tai kaip mokslininkas, tiesiog atsiliksi nuo to, kas yra daroma ir kaip tai yra daroma ir tavęs nekvies į konferencijas, tavo straipsnių nepublikuos. Tam
reikia turėti galimybes, ir universitetas jas mums suteikia. Nes yra tos, kaip sakiau, seminarų programos, yra tyrimų centrai pačiam universitete, tam tikras finansavimas
iš trečiųjų šalių, kad tu gali tiesiog jį panaudoti pasikviesti kitus atstovus, kad pirkti duomenis, už kuriuos reikia mokėti.“ (S_Vokietija_a)
„<..>ir reputacija pasauliniu lygiu. Žinokit, iš tikrųjų nuo pat pirmų konferencijų pajutau, kad kai važiavau iš Lietuvos ir prisistatinėjai pati būdamas jaunas mokslininkas,
niekas nežino nei kur kas, nei tavęs, nei ką tu darai ir taip toliau. O kai pradėjau iš šitos grupės daryt mokslą, kažkaip tas žinomumas – kad visi žino, grupė daug
pasiekusi, ir tada į tave kitaip žiūri. Tai tas labai užkabino, kad pradžioj, kol tu esi jaunas, ta reputacija tikrai padeda kažką pasiekt, kad tave išgirstų. O tada, kai jau turi
savo vardą, jau turbūt nebe toks didelis skirtumas būtų. Bet pradžioj tas labai labai pakeitė.“ (N_Airija)
„Nu o jeigu rimtai, tai iš tikrųjų dėl to, kad šitas universitetas yra Londone. Labai stipriai motyvuoja, kadangi Londone yra didelė koncentracija stiprių tyrimų institutų,
skirtingų universitetų su stipriom katedrom, daug tyrėjų; be abejo, tai yra sostinė – lengva iš čia keliauti tyrimams į Maskvą, JAV. Tai skrendant iš tokių centrų kaip
Londonas, Paryžius – net ir skrydžiai yra pigesni. Ta prasme – labai efektyvu iš mokslininko pusės gyventi tokiuose centruose. Ne visi su manim sutiktų, bet man taip
atrodo. Be to, tai yra labai tarptautinė erdvė. Universitetai yra, ypač Londone, labai tarptautiniai. Pavyzdžiui, mano bendradarbiai yra iš labai įvairiausių šalių – nuo Indijos
iki Rumunijos, JAV, Australijos – kas tik nori.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Yra mokslininkai iš panašios srities matematikos, kurie yra jauni, vos porą metų už mane vyresni ir jie yra entuziastingi, jie organizuoja seminarus, jie nelaukia kol aš
ateisiu su uždaviniu pas juos, sako: „susitikim kas savaitę, pašnekėsim apie šitą dalyką“. Ir jie tikrai ruošia tarptautinio mokslo organizavimo, neturi kažkokių prietarų,
kad kažkas jo doktorantą pasikvies į seminarą, tai čia vagia studentą ir panašiai. „Jie į postdoc‘o ar doktoranto gyvenimą žiūri iš to žmogaus perspektyvos, o ne iš savo
institucijos. Institucijos požiūris yra – čia mūsų doktorantas, mes įdėjom į jį pinigus, mes norim, kad jis pasiliktų čia, nes kodėl mes jį ruošiam? O jų požiūris ir jis man
patinka, yra tas, kad jie žiūri iš to paties asmens perspektyvos, kad jam reikia augti, tobulėti, jiem reikia kelias institucijas aplankyti, kad išmoktų skirtingų dalykų. O ar jis
nuspręs grįžti į tą Alma mater, ar į tą vietą, kur doktorantūrą darė – čia yra jo reikalas ir jis turėtų grįžti ne dėl to, kad jaučiasi skolingas, o dėl to, kad ten jam gerai.“
(N_Čekija)
„Kad tau nereikia, kad tu turi su kuo šnekėtis ir gali pasitari. Ta aplinka yra sukurta taip, nežinau, nespecialiai, bet taip veikia ir kad tu turi su kuo – bendradarbiavimas ta
prasme, ir įrangos pasiekimas, ir ne tai, kad tik tai įrangos, bet yra žmonių, kurie turi begalės patirties su tom įrangom. <..> O čia, dažniausiai kai tu nori dirbt mokslinį
darbą, tu nori į tą dalyką pasižiūrėt iš skirtingų pusių, bet tam kad pasižiūrėt iš skirtingų pusių, tu turi naudot vieną metodą, kitą metodą, arba iš kažkokios kitos
perspektyvos žiūrėti ir dėl to tu turi tą galimybę šičia, dėl to, kad tu gali daugelį dalykų daryti vienu metu negaišdamas per daug laiko. Nes yra žmonės, kurie turi
ekspertizę, kurie turi laiko, su kuriais savo darbo vietoje, nežinau, paklausiu aplinkui ir tu žinai, kas dirba su kuo. Pas mus labai daug susitikimų vyksta. Mes labai daug
dalinamės moksline informacija. Pačiam viduj savo katedroj. Pas mus kas antrą savaitę vyksta seminarai, kuriuos privaloma irgi dalyvauti ir tu žinai kas vyksta, kas su
kuo dirba tokiu būdu. Ir tas toksai keitimasis informacijos mokslinės, patarimai, ko Lietuvoj irgi labai daug trūkdavo. <...> Ir sakau, tas toksai – nesijauti vienišas.“
(AN_Danija)
„Turbūt grupės atmosfera <..>“ (N_Airija)
„<..>draugiški kolegos, <..>.“ (M_Danija)
„Ir tada kas labai patinka, kad tave labai vertina darbdavys. Pavyzdžiui, kitą savaitę aš turiu su susitikimą su savo tiesioginiu vadu. Kiekvienais metais yra dviejų valandų
darbdavio ir darbuotojo pokalbis. Aš iš Lietuvos išvažiavau su tokiu mentalitetu, vėlgi tai buvo labai seniai prieš dvidešimt metų, tu bijai vado. Nu vis tiek tu pas vadą eini
ir toks biški prisibijodamas. Aš čia kaip tik išmokau, kad tu eini pas vadą ir nebijai pasakyti kas tau nepatinka, ko daugiau tikiesi. Ir matai, kad jis nori suvokti ką jis blogai
daro, kaip jis galėtų padėti, kad tau dar lengviau būtų, ko tu dar norėtum išmokti, ką daryti, kad pakeisit darbo vietoj ir organizacijoj. Nu toks žmogaus vertinimas yra.“
(T_Norvegija)
„<..> esminis dalykas, manau, kaip yra bendraujama su žmonėm. Lietuvoj, kad ir kokie mes vakariečiai, bet labai stipri hierarchinė sistema yra. Ne net ne tai, kad tu
negali nueit pašnekėt su kažkokiu profesorium, bet tu tikriausiai turi su juo bendraut kaip su profesorium labai. Ir nežinau čia irgi mano labai asmeninė patirtis, kad nu
aš gal pataikiau Anglijoj tiesiog į dvi tas labai geras laboratorijas, tiek magistrui, tiek čia, bet net ne tai, kad mano tiesioginis ten supervaizeris pavyzdžiui Londone, nes
dabar grupės vadovas yra mano tiesioginis supervaizeris, bet žiauriai rūpinas tiesiog manim kaip žmogum ten. <..> Ir pavyzdžiui dabartinis mano vadovas, tai nors jis
grupės vadovas, tai žiauriai užimtas žmogus, bet aš su juo apie viską pašneku, nuo ten nežinau asmeninių skausmų kokių nors, ligų ar dar kažkas ir jiem rūpi – visąlaik
pasiklausia, ar tau viskas gerai, ir to tokio žmogiško kontakto nu nepalyginsi kaip su Lietuva.<..> Bet nežinau iš kur tas ateina, bet tai biškiuką jaučias. Ir kiek pašneku
su kitais žmonėm, kurie išvažiavo, tas labai labai jaučias. Ir net nebūtinai gal mano atveju labai labai jau draugiškai ir labai asmeniškai bendraujam su savo dabartiniu
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programą
Jaučiamas
pasitikėjimas
mokslininkais
Noras dalintis atradimais, nes
praktinės naudos nėra

Pats darbas motyvuoja

vadovu, bet kitiem gal labiau professional, ten irgi nuo šalių priklauso, nuo kultūrinio konteksto. Bet kad žmonės visai rūpinas vienas kitais. Ir ten pavyzdžiui mano kolegė
turi depresiją, tai vadovas tą žino, tiesiog tam, kad kartais nu tiesiog gal tu neateisi į darbą, nes tau bus labai blogai. Tai aš kažkaip nelabai įsivaizduoju, kad Lietuvoj tu
ateitum pasakyt ir tikriausiai dar pažiūrėtų tipo „kodėl tu man tą sakai?.“ Nu tas asmeninis kontekstas.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Laisvė. Ta prasme, aš darau ką noriu. Galiu beleką daryt.“ (T_Švedija)
„Nu ta tokia laisvė. Laisvė, atvirumas, ta prasme, kad tu žinai, kad tu turi – realiai tos galimybės, kad tu gali bandyti, tau yra suteikiama laisvė spręsti ir priimti sprendimus,
kad tu dalyvauji tuose sprendimuose, kad tu turi idėjas ir gali jas įgyvendinti va taip va.“ (AN_Danija)
„<..> galimybė pačiai spręsti ką ir kada daryti.“ (M_Danija)
„Mokslininko karjera suteikia laisvę. Mokslininko karjera suteikia visiškas pilnas galimybes tirt tai, kas yra nauja. Tobulėt, analizuot. Iš esmės, atsiranda tas toks laisvės
pojūtis.“ (N_Estija)
„Darbas [institucijoje, kurioje dirba] man rūpi ir dėl to, kad [srities, kurioje dirba informantė] studijas aš pati čia įsteigiau (žinoma, palaikoma tiek prof. [minimas konkretus
asmuo], tiek fakulteto administracijos).” (H_Vokietija)
„Kitas dalykas, kas labai patiko Airijoj, vat lyginant su Lietuva, tas kad daug mažiau biurokratijos. Jeigu reikia moksliniam tyrimam kažką įsigyt, tai tikrai tos biurokratijos
yra mažiau. Labiau pasitikima mokslininkais – jei tau reikia iš projekto kažką pirkt, tai tikrai tau jo reikia ir nereikia to didžiulio popierizmo, kažko įrodyt, kad tikrai
nesukčiauji. Ir pats tas požiūris iš tikrųjų kažkiek skiriasi, tai tas yra lengviau. Net keliaujant ir taip toliau. Tas požiūris, kad tavim labiau pasitiki turbūt irgi yra.“ (N_Airija)
„Sunku pasakyt. Šiandien jau žmonės žymiai mažiau tą daro, pavyzdžiui, jauni specialistai pas mus nelabai jau ir nori to, ne taip jiems svarbus tas universitetas. Man
pačiai, kai aš atradau kažką, man buvo gaila neparašyt ir, kad žmonės nesužinotų. O kai parašai vieną – du straipsnius, tai jau galvoji: „nu dar du straipsniai – tai jau
gausi lecturer degree, paskui dar šeši straipsniai – tai jau senior lecturer degree ir taip toliau“. Kai užsivedi ir kažką gauni ir turi tą, jau padaręs esi, tai galvoji, kad gaila
kaip ir kad nesužinos ir tu to neužrašysi. Nes praktiškos kažkokios naudos iš to nėra. Kai kuriem žmonėm ypač gydytojam tai, kad yra profesoriai gali padėt pakelt jų
privačią praktiką. Tai irgi yra vienas iš stimulų. Man tai neaktualu, bet yra daug žmonių, ypač medikai srityse kaip ginekologija arba akių, nes žmonėm yra svarbu, kad
ateina pas „profesorių“. Tai vat irgi yra stimulas.“ (M_Izraelis)
„Am.. tiesiog, ką aš darau.“ (T_Švedija)

Lentelė 14. Darbo sąlygos: privalumai ir trūkumai
Trūkumai

Privalumai
Kodas
Adekvatus
dėstymo krūvis;
dėstymas susijęs
su moksline sritimi

Yra šalių, kur gali
pasirinkti pozicijas
ir laiką veikloms

Citata

Kodas
Darbo laiko paskirstymas
„O palyginus kaip čia, pavyzdžiui, tai aš irgi dabar skaitausi kaip Assisstant Kartais darbo
Professor, nu tai dėstymo pozicija irgi, bet aš dėstau per visus metus realiai krūvis būna didelis
kokia maksimum 50 valandų gal. [T: Per semestrą ar per visus metus?] Per
visus metus 50 valandų. Ir viskas. Ir čia jie skaito, kad čia jau yra gerai. Ir
dažniausiai tavo dėstymas yra susijęs su tavo moksline sritim. Ta prasme tu
nedėstai kažko sausai, bet tu dėstai tą, ką tu žinai, kur tu dirbi ir duodi daugiausia
studentams, kur tu daugiausiai gali dalintis ir ko jie išmoksta iš tavęs.“
(AN_Danija)
„Aš esu buvusi Olandijoj – čia seniau, bet man labai labai patiko jų sistema. Aš Didelis darbo
nežinau ar jie tą pačią sistemą išlaikė universitete. Bet aš irgi turėjau ten krūvis; praktika
galimybę būti – ten tris mėnesius aš pas juos pabuvau, tai jie leido pažiūrėt kaip neužsiima
visas dėstytojų procesas vyksta, kaip dėstoma studentams ir visa kita. Tai man
labai labai patiko. Tai pas juos reiškia yra, galima buvo tais laikais, čia apie 9798 metus eina kalba, bet man atrodo, jie išlaikė tą patį profilį. Reiškias renkasi
žmogus – ar aš noriu būti tik edukologas, ar aš noriu turėt kombinuotą dėstymą
ir mokslą, arba aš noriu būt tik moksle. Pas mus tokių galimybių nėra, bet pas
juos net šitaip yra. Tai čia iš vis fantastika yra, kai pagalvoji. Jeigu aš sakykim
nuspręsčiau, nu aš vis tiek edukologiją pasilikčiau, nes aš žinau, kad galui daug
gerų dalykų padaryt, bet aš gal ir šiek tiek pasimažinčiau. Įsivaizduojat, gali daug

Citata
„Kai ypač padirbi 7 metus, tas, kas atrodė pačioj pradžioj, nebeatrodo taip pačiai.
Vis tiek matai tuos ir vidinius dalykus, kur matydavai Lietuvoj ir galvojai, kad
Danijoj niekada nebus. Bet yra dalykų, kur tu sakai, kad „galiu aš su tuo gyventi,
tas manęs asmeniškai neįtakoja“ ar dar kažkaip. Sakau – minusų yra visur. Ir
tas darbo krūvis kartais būna labai didžiulis, kad ir tos pusiausvyros irgi nebėra.
Ateina laikas, kai reikia rašyt paraiškas, kai ateina deadline‘ai ir jie yra visur – ir
Lietuvoj, ir Danijoj lygiai tas pats. Sakau, neidealizuoju. <..>.“ (AN_Danija)
„Privačiai aš jau nustojau dirbt, kai atvažiavau į Kanadą. Mano privatus [tam
tikros medicinos srities] darbas baigėsi. Aš jau nebedirbu ir nusprendžiau tos
licencijos čia neimti. Mes akademinę galim vieną dieną dirbt, bet man ir taip
dienų neužtenka visiem darbams padaryt ir aš nusprendžiau, kad yra daug gerų
[tam tikros medicinos srities specialistų] aplinkui ir manęs nereikia. Aš geriau
būsiu geras mokslininkas, geras darbo vadovas. Aš net praeitais metais buvau
nominuota kaip labai geras darbo doktorantūros vadovas. Universitete ir šiaip
visokių vertinimų yra. Suprantat, aš matau, kad tą ekspertizę, kur aš turiu, tokių
yra mažiau. O gerų [tam tikros medicinos srities specialistų] yra pakankamai
daug. Tai čia mano toks sąmoningas. Priedo, aš neturiu tiek laiko, nes man
kartais ir savaitgaliais tenka dirbt. Nu, dirbame mes daug žinokit. Čia tikrai daug.
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paskirt laiko mokslui. Jie leidžia derintis. Aišku, tu turi atidirbti valandas, visa kita
pasiekt, bet ten yra pasirinkimas. Pavyzdžiui, jeigu kažkas skaito, kad jie yra
labai geri edukologai, nenori sau sukt galvos niekame kitame – jie vien tiktai bus
edukologai. Tai jie tą problemą išsprendę. Ir aš manau, kad ko gero čia būtų
vienas iš geresnių variantų.“ (M_Kanada)

Daryti tyrimų
neprivaloma, bet
nori daryti ir
suderinti veiklas
pavyksta, nes
tyrimai kyla iš
pacientų

Dėstyti nereikia,
bet dėsto savo
noru; jeigu turi
daug grantų gauni mažiau
mokymo ir
atvirkščiai

„[I] - Daryti ar nedaryti tyrimus yra kiekvieno gydytojo pasirinkimas. Aš
neprivalau jų daryti, bet aš noriu juos daryti ir reikia rasti tokius tyrimus, kurie
neužimtų ant tiek laiko, kad galėtum daugelį dienų dirbti, o maždaug kartą-du
kartus per savaitę skirti dieną ar pusdienį moksliniams tyrimams.
[T]: - Tai kažkokie dėstymo dalykai Jums nepriklauso?
[I] - Priklauso. Kadangi esu ir profesorė <..> universitete, tai taip pat ir
dėstau.
[T] - Kaip jums pavyksta visas šias skirtingas veiklas suderinti?
[I] - Puikiai pavyksta, nes mano moksliniai tyrimai gimsta iš pacientų, kurie
ateina ir praktiškai iš jų viskas ir išsivysto.“ (M_Izraelis)
„[I]: - Šiaip teoriškai nereikėtų dėstyti, bet aš dėstau. Todėl, kad žiūriu į tą
perspektyvą, kad turbūt reiks eit į dėstytojo darbą, ir tam reikia turėti kažkiek
įgūdžių, patirties ir CV įrašų, tai dėl to dėstau šiuo metu. Bet tai kol kas yra labai
įdomu, nes susitinki su jaunais žmonėm, bendrauji ir tai užima palyginus nedidelį
mano laiko tarpą, nes turiu tik vieną kursą ir kelis laboratorinius. Tai yra
priimtinas krūvis, kažkiek įdomumo pridedantis, o ne tai, kad užima didžiąją laiko
dalį.
[T]: - Kaip veikia ta sistema, jeigu pereini labiau prie dėstymo, tai ta mokslinių
tyrimų dalis – ji tampa labiau – turi grantą ir darai mokslinius tyrimus, ar tai irgi
įeina, jei formaliai žiūrėt, į etato tam tikrą dalį?
[I]: - Įeina ir visi šiaip jau dėstytojai privalo daryti ir mokslinius tyrimus. Ar
daugiau, ar mažiau priklauso nuo work load modelio – jeigu darai daugiau
mokymų, tai šiek tiek mažiau mokslinių tyrimų ir šiek tiek mažiau administracinio
arba atvirkščiai – jeigu tu darai daug mokslinių tyrimų, šiek tiek mažiau gauni
krūvio dėl administracijos ir mokymų. Bet vis tiek turi daryt visus dalykus būtinai,
taip sakant privalomai. Negali būti, kad tu esi vien tik dėstytojas ir jau nebedarai
mokslinių tyrimų, nes tu tada atsijungi nuo tos srities ir jie skaito, kad tu nebesi
geras dėstytojas. Netgi mūsų universiteto tas šūkis yra „research lead teaching“,
kuris reiškia, kad tu visų pirma turi būt mokslininkas ir tada jau tu perduodi savo
žinias. <..> Ir dėl to, aš nežinau lietuviško atitikmens, ką vadinam work load
model, kuris skaitosi, kad pavyzdžiui, jeigu tu darai 50 procentų mokslo, iš 100
procentų kiek tu privalai dirbti, 30 procentų mokymo ir 20 procentų – tas
administracinis. Arba tu jį perskirstai. Ta prasme, kad jie negali tau užkrauti
daugiau darbo, jei pavyzdžiui 100 procentų vien tiktai mokymo, tada tu

Dėstymo krūvis
nemažas, bet
tyrimams nemažai
laiko skiria;
Apkrova dėl
dėstytojų trūkumo,
o jų dėl
finansavimo

Yra formali tvarka,
bet kartais reikia
kovoti, kad
neužkeltų dėstymo

<..> Nes pas mus yra, skaitosi, 40 procentų laiko turi būt skirta mokslui ir 40
procentų turi būt skirta dėstymui ir 20 procentų ten visokiem administracijom,
buvimas visokiuose komitetuose ir taip toliau. Dabar jeigu aš jums taip
sąžiningai atsakyčiau ar čia yra teisybė – tai labai abejoju. Mes visi tikrai labai
daug dirbam. Labai daug. Pavyzdžiui, jeigu aš taip galėčiau atvirai pasakyt, ar
užtenka man to laiko, lieka pakankamai tam mano pačios mokslui? Nebaisiai
pakankamai lieka. Nu bet aišku, aš galiu kovoti, galėčiau kad mažiau tų kursų
galėčiau dėstyti. Visa nelaimė, kad kai aš atvažiavau – visur labai lengva
pasakyt „taip, dėstysiu“, bet jau paskiau nebeįmanoma tą sumažint. Tai taip kaip
aš atvažiavau penkiolika metų atgal į Kanadą, tai aš ne tik kad susimažinau, bet
dar ir daugiau ir niekas nesumažėjo. Tai čia reikia atsargiai. Pas mus gali
pasakyti „ne“ pradžioj. Suprantat? Gal kažkas nori kažkokį darbą paskirt.
Sakysiu: „ne, dabar aš jau pakankamai turiu, aš galiu pasakyt ne, bet šitą
problemą ir mes turim. Gal ne taip jau aktyviai kaip pas jumis, bet pakankamai.“
(M_Kanada)
„Mano dabartinėje darbovietėje dėstymo krūvis santykinai nemažas (devynios dešimt val./sav.), tačiau aš nemažai laiko skiriu ir tyrimams. Dėstymo apkrova
didelė dėl dėstytojų trūkumo, o dėstytojų trūksta dėl santykinai silpno
finansavimo. <..> Laiko [moksliniams tyrimams] nėra paliekama daug, tačiau jo
vis tik yra.“ (H_Taivanas)

„[T]: - Ar tai lankstesnė sistema? Nėra taip labai fiksuota ir atsižvelgia į situaciją
tuo metu kokia yra?
[I]: - Čia idealiu atveju. Aišku vėl, būna visokių problemų ir kartais reikia pakovot
dėl to, kad per daug neužkeltų mokymo, bet šiaip jau formaliai ta sistema
egzistuoja ir tu gali išsikovoti tas teises.“ (N_Airija)

60

Darbo laikas
reglamentuotas
darbo sutartimi
pasirenkant
sutarties tipą

Kiek dėstymui ir
administravimui
skiriama laiko derybų reikalas;
Išorinis
finansavimas
padegia jau
egzistuojančią dalį
tyrimams

nebegalėsi daryti tų kitų. Dabar pradeda kuo toliau, tuo labiau į tą žiūrėti.
Pavyzdžiui, jeigu tu pritrauki labai daug grantų, turi labai daug studentų, PhD,
postdoc‘ų – tau šiek tiek mažiau tada duoda mokymo krūvio. O jeigu neturi –
gauni daugiau mokymo. (N_Airija)
„[T]: - Jūs pasakojate, kad jums tas dėstymas yra labai svarbus [I: Taip], tai irgi
galvojant apie jūsų kaip tyrėjos, doktorantės darbo sąlygas dabartiniame
universitete, klausimas būtų apie tai – kaip jums pavyksta derinti dėstymą ir
mokslinį darbą? Kokios sudaromos sąlygos patiems tyrėjams?
[I]: - Tai yra reglamentuota darbo sutartim. Ir yra darbo sutartis, kuri yra be jokio
dėstymo, yra darbo sutartis su labai daug dėstymo, yra tarpiniai variantai. Tai
kiekvienas gali tiesiog iš esmės apsispręsti. Mano kontraktas, sakau yra 75
procentų kontraktas: du trečdaliai yra mano tiesiog tiriamajam darbui, iš likusio
trečdalio – trečdalis yra dėstymui, trečdalis yra administraciniam darbui ir
trečdalis yra kitai veiklai. <..> Kursas kursui nelygu, nes jeigu tu turi bakalauro
kursą, tai dabartinio universiteto bakalauro [tam tikros studijų krypties] kursai yra
labai dideli – mes turime iki 800 studentų kartais. Magistrantūros kursai yra
mažesni, doktorantūros – dar mažesni. Tai viskas priklauso nuo to, kiek tu nori
pats į tai įdėti aišku darbo ir kiek tau tai svarbu, nes galima visa tai padaryti
tiesiog – tie kursai yra kiekvieną semestrą ir pasiimi programą ir tu ją atidėstai
arba tu gali investuoti ir bandyti kažką kitaip daryti, bet tai čia tikrai labai
individualus dalykas, kas kiek tam laiko praleidžia. Bet iš objektyvios pusės, tai
tikrai mes nesame įsprausti tiek, kad na, tu gali pasirinkti – jeigu tau tikrai tai
visiškai nepatinka, tu gali turėti tiesiog kontraktą be jokio dėstymo. Yra tas
variantas. Jeigu tau tiriamasis darbas sunkiai einasi, galbūt tu pasiimi daugiau
dėstymo, nes tai irgi yra toksai grįžtamasis ryšys.“ (S_Vokietija_a)
„Tai viskas vyksta labiau derybų modeliu. Tada eini ir kalbiesi tarkim su savo
katedros vedėju ir aiškiniesi kiek čia turi įsipareigojimų tyrimams ir kiek tau būtų
teisinga dėstyti ir skirti laiko administracijai. <..> Švedijoj yra truputėlį
paprasčiau. Nes Švedijoj, jeigu gauni išorinį finansavimą, tai jeigu padengia dalį
etato, tai tau automatiškai ir duoda tą dalį etato. O pas mus dar kartais reikia
išsiderėti. <...> Ką universitetas duoda pas mus – tai, jeigu taip, tiesiog dirbi,
neturi jokio išorinio finansavimo – tai gali per metus aplikuoti nuvažiavimui į
vieną konferenciją, ten prezentuoti savo tyrimus. 20 procentų darbo laiko – etato
– 20 procentų etato yra skiriami moksliniams tyrimams, ta prasme duoda laiką,
kuris turėtų būti skirtas iš principo moksliniams tyrimams, ne bendrai
administracijai, ne dėstymui, bet moksliniams tyrimams.“ (SH_Jungtinė
Karalystė)

Mokslui skiriamas
laikas per
semestro
atostogas; daug
laiko atima
administraciniai
darbai

„Dėstymo turiu 8 savaitines akad. valandas; dėstymas man atima daug jėgų ir
laiko, todėl semestro metu jam skiriau daugiau dėmesio nei mokslui, kuriam
daugiau laiko turiu per semestro atostogas (kovo-balandžio, rugpjūčio-rugsėjo
mėn.). Daug laiko reikia skirti (savi)administracijai, įvairiems galvosūkiams, pvz.,
kaip įkalbėti universiteto vadovybę perimti lituanistikos lektorato finansavimą,
kurį 2011-2023 m. pilnai finansuoja Lietuva - tokias veiklas vadinu "akademine
prostitucija" :), nes reikia bendrauti, kalbėti, įkalbinėti, pagrįsti, rašyti universiteto
vadovybei, Lietuvos ambasadai, Užsienio reikalų ministerijai ir pan., žodžiu,
ieškoti įtakingų mokslo lobistų. Taip pat studijų koordinavimui (kiekvienam
studentui sudarau individualizuotą studijų programą, nes studentų yra nedaug tai mažųjų disciplinų privalumas), konferencijų organizavimui (bei finansavimo
paieškoms). Turiu teikti projektus ir jiems vadovauti (kurti darbo vietas kitiems,
projektų vadovai Vokietijoje negauna papildomo atlyginimo). Sąlygos
moksliniams tyrimams yra iš esmės tokios, kokias pats sau susikuri, realiai gali
jiems skirti visą laiką, kuris lieka po dėstymo ir mokslinės bei akademinės
administracijos (taigi iš esmės nelabai daug...).“ (H_Vokietija)

Gautas išorini
finansavimas
tyrimams, turi
padengti
egzistuojančią dalį,
skirtą tyrimams,
numatytą kontrakte

„[T]: - Jūs sakėte, kad apie 20 proc. savo darbo laiko skiriate moksliniams
tyrimams.
[I]: - Tai čia pagal kontraktą.
[T]: - Bet paskui laikas yra kitoms veikloms. Kaip suprantu, jūs esate ir dėstytoja,
tad ir šiai veiklai reikia laiko?
[I]: - Taip, tai pagal kontraktą tie 20 procentų yra tokie kaip ir protected, ta dalis
etato, kuri yra skiriama mokslinei veiklai, o visa kita yra – kas tik nori:
administracijos, vadybos ir dėstymo, bet kiek konkrečiai tu dėstai ar administruoji
yra derybų reikalas – kiek išsideri, tiek ir dėstai. Aišku, tada stengiesi kuo
mažiau. Jeigu gauni, pavyzdžiui aš gavau, išorinį finansavimą, tarkim, aš gaunu
grantą, kuris dengia 30 procentų mano etato tyrimams. Tai man neduoda 30
procentų ant tų 20 viršaus, man prideda tada 10 procentų. Žodžiu, modelis yra
toks, kad tas išorinis finansavimas turi padengti jau egzistuojančią dalį kontrakte.
Kas šiaip nėra labai daug, bet ką padarysi.
[T]: - Pas mus Lietuvoje mokslininkai, bent jau tie, kurie dirba universitetuose,
ne mokslinių tyrimų institutuose, sako, kad dėstymas ir administracinė veikla
atima labai daug laiko iš tyrimų. Ir tada gaunasi, kad reikalauja kaip ir tam tikro
rezultato, pasiekimų, bet laiko tam nėra. Kai pas jus su tuo derinimu laikų? Ar
jūs matot, kad jum kažkam trūksta?
[I]: - Ta pati problema. Dėl to aš ir sakau yra derėjimasis. Iš dalies tie britiški
kontraktai akademiniai – nėra jie iš tikrųjų geri. Ta prasme, kad aš gaunu
nustatytą atlyginimą ir aš dirbu pilną etatą ir jeigu aš dirbu tą pilną etatą, aš
gaunu tą atlyginimą. <..> Nes pavyzdžiui, tarkim man duoda 30 procentų, bet
mano dekanas gali sakyti: „ne, mes tau duosim tik 20, nes nėra kas dėsto“. Bet
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Oficialiai yra
suskirstytas laikas
skirtingoms
veikloms, bet
tyrimams skiriama
daugiausia laiko

Dėstymo ne tiek
daug, daugiausia tiriamasis darbas

„Tarp šalių skiriasi, bet oficialiai mano yra 40 procentų. Ta prasme yra oficialus
ir realybė. Čia yra du skirtingi dalykai, bet pagal oficialų 40 procentų mano laiko
turėtų būti moksliniai tyrimai. 40 procentų yra viskas, kas susiję su dėstymu, bet
tai įskaito šiaip paskaitas, bet ir magistrinius darbus ir bakalaurinius darbus ir
doktorantus. O kai doktorantai, tai jie vis tiek jau kaip research skaitosi, tai kaip
moksliniai tyrimai, bet jis pridedamas prie dėstymo. Paskui aš dar turiu 10
procentų – vadinasi universiteto service – universitete būna visokie komitetai,
departamente daug visokios veiklos, tai vat apie 10 procentų skiriama
universiteto veiklai ir paskui dar yra 10 procentų – vadinasi service, ne
paslaugos – netinkamas žodis, vadinasi society service – ne paslaugos, bet..
ten mes darom projektus su mokyklom, aš dalyvauju daug visokių komisijų –
<..> komisijoje nacionaliniam lygmeny. Tai viskas, kas, ai dar gali būt ten
komunikacija su laikraščiais ar ten kažkokia televizoriui – tai pas mus irgi skaitosi
tas, kad apie 10 procentų prisidėt prie visuomenės gerovės ir taip toliau. Tai
pagrindinis yra research ir teaching – moksliniai tyrimai ir dėstymas ir paskui
universitetui service ir society service. Tai čia yra taip oficialiai. O paskui realybė
yra ta, kad moksliniai tyrimai iš tikro vis tiek ir daugiausiai laiko užima ir jie turi
didžiausią svertį, ne – svorį. Dėl to, kad visas grupes kai vertina ar ten kažkokį
departamentą vertina ar taip toliau, tai pagrindinis – ta prasme vertina ir
dėstymą, ir tą society service, bet pagrindinis vis tiek yra moksliniai tyrimai. . Ir
tas kiek tai skaito kažkokių tai didelės reikšmės publikacijų publikuota, kiek
pinigų aišku atnešta, ta prasme universitetai Šveicarijoj gal biški komerciškai
žiūri, bet čia svarbu, kad to finansavimo pritraukt, kad atnešt pinigus į
universitetą, kad tos grupės būtų gyvybingos ir dinaminės ir taip toliau. Tai realiai
gaunasi vis tiek, kad mokslinė kryptis užima daugiausiai laiko ir paskui dėstymas
truputį mažiau ir paskui vis tiek tas service universitetui ir visuomenei yra – man
privaloma jį daryti, bet jis natūraliai gaunasi, nes kažkokios mokyklos kažko
užprašo, kažkokia komisija ar laikraštis kažko paprašo ir taip toliau.“
(T_Šveicarija)
„[I]: - Tai mes vis tiek čia universitetas, tai dalis valandų yra skirta dėstymui. Aš
pats esu atsakingas už kursus kaip kursų vadovas – patį kurso administravimą
ir bendravimą su studentais. Taip sakant universitetas kaip įstaiga yra mokymo
institucija, tai čia dalis darbo.
[T]: - O sakykit, pavyzdžiui, ar būna taip, kad, jeigu mokslininkui reikia išvažiuoti
į stažuotę, tai ar jis turi galimybes, jei tuo metu ir dėsto, išvažiuoti į tą stažuotę?
Kaip ten tie procesai suderinami? Ar jie palankūs pačiam tyrėjui, ar sutiekiama
pagalba iš institucijos, kad galėtų išvažiuoti?
[I]: - Tikrai labai lanksčiai. Viską galima suderint čia. Bet nėra pas mus to
dėstymo tiek daug, kad būtų sunku labai suderint. Nes pas mus daugiausiai yra
tiriamasis darbas, mokslinis darbas, o kažkokių didelių problemų tikrai nėra.“
(A_Švedija)

Dėstymo virškrūvio
yra

Yra oficialus darbo
laiko paskirstymas,
bet taip nebūtinai
yra; nelengva
suklasifikuoti
darbus į
kategorijas

tai labai priklauso nuo universiteto ir nuo katedros. Čia yra tokių neaiškumų toj
srity. Nes iš universiteto pusės jiem dėstymas neša ekonominį pelną, o
moksliniai tyrimai ekonomiškai – silpniau atrodo negu dėstymas – iš tos
centrinės administracijos pusės. Ten labai daug kovų ir skundų mėginant
išsikovoti tos erdvės moksliniams tyrimams. Tas išorinis finansavimas ir yra
svarbus – tu taip išsiperki kūrybinę laisvę.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„[T]: - O jūs daug laiko skiriate dėstymui?
[I]: - Kaip čia.. ant popieriaus atrodo Estijoje tas yra šešios kontaktinės valandos
per savaitę. Realiai – turiu apie dešimt. Na, yra tokio truputį virškrūvio.
[T]: - O jaučiate, kad tai kažkaip atsilieptų jūsų tiriamajai veiklai?
[I]: - Žinoma. Kažką kitaip reik, kad tiriamąją veiklą daryt. (juokaisi). Arba reikia
tada dirbt iki antros, ne iki pirmos nakties. (juokiasi). Žinoma, jaučiasi.
[T]: - O pas jus darbo sutarty yra nurodyta kiek jūs laiko skirti turite tiriamajai
veiklai, kiek dėstymui?
[I]: - Žinoma. Bet tai kas jas skaičiuoja.
[T]: - Administracija?
[I]: - Administratoriai skaičiuoja, na o jie skaičiuoja tai, ką pasakai. Nesugaudysi.
Gi nestovės su laikrodžiu šalia ir neskaičiuos. Taigi ir šiuo metu kokia čia veikla?
(juokiasi).“ (N_Estija)

„[I]: - Užtenka to darbo toj administracinėj veikloj. Taip, ant popieriaus yra taip:
40/40/20.
[T]: - 20 – administraciniam darbui, 40 – moksliniam ir 40 dėstymui?
[I]: - Taip. O realiai? Realiai visaip būna. Kita, tai kas yra administracinė veikla?
Administracinė veikla yra grupės organizavimas. Nu bet kaip irgi su grupe –
paskirstai darbus, žiūri ką jie daro, vertini tuos jų darbus – tai čia kaip? Mokslinė
veikla?
[T]: - Sunku klasifikuoti?
[I]: - Būtent. Kita vertus iš administracinės veiklos dalyvauju instituto taryboj –
esu studijų programos, kas čia administratorius – management. [T: vadovas?].
Vadovas. Kas dar čia – toliau labai daug recenzuoju darbų. Recenzuojant kaip
ir administracinė veikla ar ne? Bet iš kitos pusės recenzuojant aš pamatau ką
kiti veikia. Tai tas irgi – ar čia mokslinė veikla susipažįstant su kitų darbais, ar
čia administracinė recenzuojant kitų darbus?“ (N_Estija)
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Laisvos darbo
valandos

„Pavyzdžiui, pas mus universitete yra laisvos darbo valandos – nereikia nuo 8
iki 5 ar panašiai. Gal man geriausios idėjos vidury nakties kyla, aš galiu
namuose dirbt, man nieks nereikalauja, kad aš sėdėčiau kabinete. Tai yra toks
didžiulis privalumas.“ (A_Švedija)

Jei tik dėstysi,
kentės mokslinė
karjera

Visas laikas
tyrimams

„Ne, nedėstau. Aš dėsčiau labai nedaug, kai buvau <..> universitete 16-17
metais. Tada aš savanoriškai sutikau pratybas vesti ir panašiai.“ (N_Čekija)

Administracinis
darbas atima laiką
nuo mokslo

Doktorantai
neprivalo dėstyti

Bet jau antrais metais buvo reikalaujama dėstyti [universitete Lietuvoje], kaip
atliekant praktiką. Čia man atrodo didelis faux pas [nesu tikra ar tikrai tokį
išsireiškimą girdėjau], nes man tai skamba kaip nemokamas darbas, nes
kiekvienam doktorantui reikia atidėsty 150 valandų. [T: man atrodo, dabar pagal
doktorantūros reglamentą tai yra 128 valandos ir tai jos yra rekomenduojamos].
Nežinau, bet mane tas šiek tiek trikdė, nes aš irgi neturėjau galimybės dėstyti
tarsi pagal savo sritį – ėjau dėstyt [dalyko] įvadą [kitame] fakultete nu ir.. aš
nesakau, tai buvo patirtis ir nieko tame blogo iš principo nėra, bet tas kažkoks
krūvis man atrodė didelis ir aš pats kaip tyrėjas turbūt labiau esu orientuotas į
tyrimų pusę, ir mantas kažkaip nelabai imponavo. Tuo tarpu [universitetas,
kuriame dabar yra] nereikalavo dėstyti nei kiek. Mes neturėjom jokių dėstymo
pareigų, sakykim. Bet mes turėjom išklausyti kelis kursus.“ (H_Italija)
Infrastruktūra
„[T]: - O jūs taikote praktiką tokią, kad kas nors atvažiuotų iš kitur pas jus atlikti Mažiau įmantrių
tyrimus laboratorijoje?
prietaisų nei
[I]: - Taip. Mes netgi turim, pas mus yra pas mus trečiam aukšte mes turim Lietuvoje
cheminę laboratoriją. O trečiam aukšte turim tokią labiau upscale‘inimo (kaip čia
lietuviškai pavadinti, ėjimo nuo laboratorinio tyrimo link pramoninio
įgyvendinimo) – tokie viena iš tarpinių grandžių, ir mes turim didžiules patalpas,
kur įmonės gali atvažiuoti su savo įranga pabandyti kažkokius tai naujus
procesus, naujus produktus ir mes jiems galime, pavyzdžiui, pagelbėti su
cheminiais tyrimais. Dar mes turim savo įrangos, kur mes galim žmonėms padėti
naujus produktus, naujas technologijas pabandyti. Išnuomojam patalpas ir
mūsų žinias ir tyrimus, kartais išnuomojam tik patalpas, pavyzdžiui. Tai yra
vienas iš mūsų pajamų šaltinių. Mes galim tiek savo žinias pardavinėti, tiek
įrangą pardavinėti, tiek kartu žinias kartu su įranga. Ir tai vyksta pelno pagrindu.

Žinių, patalpų,
įrangos nuoma –
pajamų šaltinis;
Dalinimasis
infrastruktūra
skatina
bendradarbiavimą

„[I]: - Jo. Aš irgi dėstau. Dėstyt nemėgstu. Rytoj bus man paskaitos. Universiteto
profesoriui būtinai reikia dėstyti pagal apibrėžimą.
[T]: - Kaip yra pas jus – ar daug laiko dėstymas atima?
[I]: - Švedijoj daugmaž, jeigu turi pinigų savo algai, savo komandos algai ir taip
toliau – tu gali negotiation – susiderinti sus savo vadovais, kad tu mažiau dėstysi,
tarkim.
[T]: - Bet nėra taip, kad jei baigsis projektas, tai turėsi atidėstyti paskui už tą
laiką?
[I]: - Jeigu aš neturiu tarkim pinigų sau pačiam susimokėt, tai tu gali tuos pinigus
per dėstymą. Bet tai labai pavojinga daryt, kadangi gausis tokia situacija, kad tu
pradėsi dėstyt, dėstyt, dėstyt ir tada tavo mokslininko karjerai nelabai. Tai labai
gan competitive [T: konkurencinga?] jo, reikia pastoviai publikuotis ir taip toliau.“
(T_Švedija)
„Jo, yra. Šiaip nemėgstu biurokratijos. Šiaip, kaip čia pasakius, taip jaučiu. Taip
kaip moksle tokį labai visas tas administracijos atima laiką nuo mokslo, o
mokslas yra kaip už tai ką tu galiausiai gausi grantą. Aišku, yra tų meeting‘ų,
Faculty Assembly, nueini, kažkas ten „bla bla bla“. Kai aš buvau prieš tai, buvo
gan didelis skirtumas. Aš buvau visada institutuose, ten visada buvo
mokslininkai, nebuvo studentų. Nebuvo ten tų teaching‘ų [T: paskaitų] ir tas tai
aišku buvo daug paprasčiau. Visas tavo dėmesys į mokslą. Tai aišku, čia yra to
administravimo.“ (T_Švedija)

„Turbūt dabar, kiek grįžtu į Lietuvą ir aplankau tyrimų institutus ir taip toliau, tai
net eksperimentine prasme Lietuvoj sąlygos netgi geresnės. Ta prasme
prietaisai – techninė pusė – nėra jokių priekaištų. <..> Mes galbūt dabar mažiau
tų „fancy“ prietaisų turim dabar Airijoj negu kad dabar yra Lietuvoj“ (N_Airija).
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Universitetas
studentams
suteikia
kompiuterius

Sakykim tas nėra, kad mes pardavinėjam šiaip sau. Yra projektas, kas dengs
šias veiklas, ar įmonės pačios turi visą šitą dengti.
[T]: - O mokslinių tyrimų institutai kiti irgi naudojasi tuo?
[I]: - Jo. Nes vis tiek dauguma tų mokslinių tyrimų institutų, jų visa veikla yra
pagrįsta projektais. Vėlgi iš kur tie projektai, ar europiniai projektai, ar Norvegijos
mokslo fondo projektai, pramoniniai projektai. Visi iš kažkur gauna finansavimą.
Ir niekada tu neturėsi visko, dažniausiai tavo konkurentas ar partneris, kaip jį
pavadinsi, ir jo – bendradarbiaujam. Va kitą savaitę turėsim didžiulį projektą ar
projekto dalį, sakykim su konkurentais, kaip ir teoriškai. Bet kai reikia bandom
draugauti, bandom bendradarbiauti.“ (T_Norvegija)
„Ir [universitete, kuriam dabar yra] yra tas požiūris. Pavyzdžiui, man reikia naujo
laptopo, su kuriuo aš dirbu – aš be jo negaliu dirbti. Tai universitetas tau gali jį
nupirkti, tam, kad tu neleistum savo pinigų, nes čia yra tavo pinigai – ta
stipendija.“ (H_Italija)

Pastatų
infrastruktūra
nebūtinai geresnė

Suteiktos darbo
erdvės
mokslininkams,
doktorantams

„Italijoj tai yra gerai, netgi žiūrint iš darbo vietos perspektyvos. netgi žiūrint
[Lietuvos] universitete katedroje yra toks kambariukas [rodo maždaug apmtis
patalpos, kur kalbamasi] – visiem dėstytojam, doktorantam – tokia erdvė – nu
gal kaip dvi tokios ir viskas. O Italijoj kiekvienas, be abejo kiekvienas profesorius
turi turėt savo kabinetą, tai čia iš vis akivaizdu man atrodo. Bet netgi doktorantai
tiksliųjų turėdavo savo kaip atskirą kabinetą, nes jiem reikdavo savo
kompiuterinės įrangos specialios ir jie turi tuos kažkokius superkompiuterius,
nežinau. O mes filosofai turėjom savo atskirą, nemažą tokią kaip erdvę su
atskirais stalais, lenta rašyti, nu va tokia erdve kur galėdavai kas dieną ateiti.
Buvo prieinama visom dienom, visą parą. Galėdavai bet kada tenai nueiti. Ir
turėdavai savo darbo vietą. Tai prie gerbūvio tikrai prisideda ir tai nu padeda.“
(H_Italija)

Iš valstybės
infrastruktūrai
skiriamas
minimaliai, visa
kita – per
projektus; Valstybė
skiria finansavimą
prioritetinėms
sritims

Universitetas
studentams
suteikia
kompiuterius; Dalį
infrastruktūros
finansuoja

„[T]: - O galvojant apie tą infrastruktūrą, kurią turit savo tyrimams įgyvendinti, na,
jau girdėjau, kad jūs įsikraustėt į naują pastatą. Ar yra dar kažkokie aspektai,
kurie jums atrodo, kad labai pagelbėja?
[I]: - Kokia infrastruktūra yra svarbiausia? Iš esmės yra dalykai, kurių reikia – tai
reikia kompiuterio mūsų darbe. Tai va pavyzdžiui [dabartiniame] universitete
<..> institute, kiekvienas naujai ateinantis pirmakursis, nesvarbu – daktaro,

Ribota prieiga prie
mokslinės
literatūros

„Tai daug kas mąsto, kad sąlygos geresnės [universitete, kuriame dabar yra], tai
tas absoliučiai nebūtinai tiesa. Tai jeigu [universitete, kuriame dabar yra] naują
pastatą pastatė, tai tada irgi yra nauja. Šiaip tai dažniausiai viskas sena. Pas
mus pastate ten per lubas leak‘ina – varva – ten kartais mėnesis praeina kol
sutvarko, kad ant galvos neaiškūs skysčiai nelašėtų.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„[T]: - Kaip yra pas jus su infrastruktūra moksliniams tyrimams įgyvendinti? Pas
mus yra tokių institutų, kurie turi atnaujintus pastatus, reikalingą įrangą, bet yra
ir tokių, kurie tyrimų įgyvendinimui reikalingus įrankius per projektinę veiklą ir
aplinkui bando susiveikti.
[I]: - Pas mus lygiai tas pats. Ir pas mus lygiai bet va [institutas, kuriame dirba]
dabar mus pajunginėja – 8 skirtingi institutai, nu žinot, sakyčiau, kad skiriasi kaip
diena ir naktis. Vėlgi tai priklauso nuo projektų, kiek tu randi tų projektų. Man
atrodo ir universitetuose irgi lygiai tas pats – priklauso nuo vado – kaip tu sugebi
iš kur gauti lėšų. Nes yra kažkiek tai valstybės finansuojama, bet tai dažniausiai
valstybės finansuojama tai būna – minimumą tu gauni, kad tu turėtum
laboratorijoj elementarias kolbutes ir elementarią rūgštį ar šarmą. Visi kiti – tu
turi kažkur tai, nes sakykim, dideli įrengimai tie modernūs įrengimai – jie kainuoja
labai daug, aišku, tu gali pataikyti į kokią valstybinę programą ir iš jos gauti
finansavimą, bet dažniausiai tai vėl bus kažkoks projektas – ar su pramone gali
bandyti kažką investuoti ir pirkti ir dalinai jiems dirbti. Pas mus yra, mes kaip ir
sakom, kad pas mus yra ale pelno, bet pelno mes viską ką metų gale turim, mes
viską investuojam, kad ir į pastatų atkūrimą, naujų laboratorijų statymą, naujų
įrengimų pirkimą. <..> Man atrodo, net Norvegijos vyriausybė turėdama pinigų
šitaip jų nešvaisto. Aišku, turi prioritetines kažkokias sritis. Mes turim irgi vieną
laboratoriją, čia įsikūrę <..> tai buvo kažkokia prioritetinė sritis, kad jie remia
laboratorijų kūrimą ir turim kažkiek tai pasistatę, bet vien iš to mes
neišgyventumėm. Turim ir patys mes kažkiek tais planuotis ir patys galvoti.
Pavyzdžiui, mūsų departamentai, kurie dirba su populiariom problemom,
pavyzdžiui su plastiku – jie daug visko gali nusipirkti, nes daug lengviau gauti
projektą, tame projekte bus finansavimas aparatūrai ir įrangai.<..>Tai mes taip ir
balansuojam – turim kažką tai patys nusipirkę, ką negalim, siunčiam partneriams
arba akredituotoms laboratorijoms kažką tai.“ (T_Norvegija)
„Biblioteka, deja, silpnoka; prieiga prie skaitmeninių duomenų bazių apribota
(palyginus su JAV universitetais).“ (H_Taivanas)
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universitetas,
daliai turi ieškoti
išorinio
finansavimo

Mažas poreikis,
svarbiausi dalykai
užtikrinti

Universiteto
administracija
padeda projektų
rengime

Europiniuose
projektuose yra
popierizmo,
administracija

magistro ar bakalauro studijose – jam institutas duoda kompiuterį tam
naudojimosi laikui kada jisai mokosi – mokymo tikslams. Tai yra vienas
infrastruktūros žingsnis. Žinoma, po keturių metų, sakykim bakalauro, keturių
metų senumo kompiuteris būna moraliai pasenęs, ar ne? Nieks to kompiuterio
atgal neprašo. Toliau, kokia dar infrastruktūra? Nu tai jeigu laboratorijos ir reikia
kažkokių ypatingų priemonių, tai tada irgi atitinkamai rašai paraiškas, ieškai
projekto, kad tas priemones įsigyt. Pavyzdžiui, visai neseniai mes pradėjom
domėtis autonominio valdymo mašinomis-automobiliais. Tai dabar turėsim
laboratoriją, kur galėsim tyrinėti kaip mašina pati savarankiškai gali nuvažiuoti
iš taško A į tašką B. toliau kita infrastruktūra. Nu, kai reikia – ieškai galimybių ir
dažniausiai randi.
[T]: - Bet tada įsitraukia išoriniai finansavimo šaltiniai, ne pačios institucijos?
Žinoma. Taigi sakau, viena iš darbo galimybių – jei trūktų, yra viešojo
finansavimo, kuris toliau padėtų vykdyti instituto veiklą. Ar vienam fonde, ar
kitam fonde, ar tai mokslo taryboj – atitinkamai žiūri kokios yra vienu ar kitu metu
galimybės.“ (N_Estija)
„Mano srity labai mažas poreikis, nes reikia tiesiog – popieriaus, lentos,
kompiuterio. Viską aš tą turiu. Iš mano vadovės projekto prieš dvejus metus
nupirko naują kompiuterį, man jisai tinka. Bet aš nesu tipiškas mokslininkas.
Geriau fizikas atsakytų, kuriam reikia iš tiesų daug įrangos.“ (N_Čekija)
Administraciniai aspektai
Galiu dabar kaip tik labai šviežų pavyzdį parodyti – nes aš ką tik dabar Didelis aparatas
submit‘inau – pateikiau paraišką į europinį projektą ir man labai padėjo dažniau kliūtis nei
universiteto ir netgi airiškas kitas fondas, kuris suteikė gal keliolika tūkstančių pagalba
paramą, kad aš galėčiau normaliai paruoš tą didžiulį europinį projektą ir jį
pateikti. <..>. Aš dabar samdžiau konsultantus iš Izraelio, kurie žiūrėjo mano
paraišką, pateikinėjo savo pasiūlymus – jie žino, jie dirba su daug tokių
pareiškėjų ir jie ta prasme žino tuos standartinius – ką pavyzdžiui šitam fondui
reikia išryškint. Netgi raktinius žodžius parenka, netgi tokie dalykai, kad vieniem
tas bendradarbiavimas, o kitiem reikia breakthrough moksle padaryti. Jie tokias
smulkmenas, bet iš tikrųjų labai rimtus dalykus, nuo kurių paskui priklauso ar tu
gausi, ar negausi tą finansavimą. Konkurencija yra didžiulė ir tada labai dažnai
būna kaip loterija – ar tavo projektas yra pasirenkamas, ar ne. Nes dažnai būna,
kad visi labai geri projektai ir nuo tų smulkmenų priklauso ar tu gausi ar ne tą
finansavimą. Ir iš tikrųjų man labai padėjo. Nu pažiūrėsim, ar gausiu ar ne, bet
vakar tiktai pateikiau tą paraišką. Tai iš tikrųjų tas labai padeda. Kitas dalykas –
jie žino konsultantus. Pavyzdžiui, mūsų universiteto skyrius „Research office“ –
jie žino kurie geri konsultantai, kur tave nukreipt, žino kokios galimybės yra, kur
pateikt tas paraiškas, kad gaut tą mažesnį finansavimą pasiruošimui ir taip
toliau. Jie tave palaiko, rengia seminarus, rengia mokymus – jie labai aktyvūs
toj srity. Peržiūri projektus, bet vėl supranta turbūt kad kompetencija tikrai nėra
pati didžiausia, kad tikrai tau labai padėt, bet jie padeda tuo požiūriu, kad
suranda tinkamus partnerius, tinkamus konsultantus, tinkamą finansavimą, kad
tave paremt.“ (N_Airija)
„[T]: - Jūs lyginat su Lietuva, kad pas jus to biurokratizmo mažiau yra. Iš kurios Norėtųsi daugiau
pusės tas yra – ar jūs gaunat daugiau administracinės pagalbos iš institucijos, administracinės
ar tiesiog tos programos, tos priemonės į kurias jūs aplikuojate tiesiog nėra pagalbos ne su
tokios biurokratizuotos kaip čia Lietuvoje?
moksline dalimi

„<..> universitetas yra labai didelė biurokratinė mašina, kur daug administracinių
sistemų ir personalo, kas mokslinėje veikloje dažniau yra kliūtis nei pagalba.“
(M_Danija)

„Žinau, kad mūsų institutas nėra pats geriausias šitos paramos požiūriu, būna
institucijų, kur sekretorės daugiau padaro ir palengvina darbą žmonėms su
popieriais. Jau kolegė skundėsi, kad įdarbinant užsieniečius reikia daug pildyti
dalykų, kad jie gautų vizas ir panašiai – ji tikėjosi daugiau paramos iš sekretorių,
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[I]: - Turbūt priemonės. Nors aišku yra ir europiniai, turim nemažai ir europinių
projektų, bet tada gal mūsų administracija gal su jais dealin‘a ir daro tuos
dalykus, nes mokslininkų yra mažesnė atsakomybė yra kažką daryti, o kitas
dalykas, airiški fondai – jie mažiau tos biurokratijos. Labiau žiūri į ką tu padarai,
ta prasme kokie derivables yra ir taip toliau, net tiek labai labai iki smulkmenų
kur tu išleidi pinigus. Suprantu, kad apskaita turi būt, bet kartais yra per daug
užverčiama popierizmais, kiek aš matau. Vėl – aš labai seniai tą dariau, bet
labiau situaciją matau turbūt iš straipsnių, iš atsiliepimų iš tų, kas yra Lietuvoj iš
mokslininkų, ne iš savo patirties jau dabar kalbu.“ (N_Airija)
„Yra kaip pasakyt, kai kurie dalykai yra biški supaprastinti, kad sumažint tos
biurokratijos, sakykim nacionalinių mokslų fondo tos taisyklės padarytos, kad
būtų kuo lengviau, kad kuo mažiau popierizmo reikėtų. Bet europiniai projektai
– ten negali išvengt, nes ten visą laiką bus consorcium agreement ir grant
agreement, ir ten begalo daug to popierizmo. Kas padeda, bet aišku čia yra aš
manau Lietuvoj yra, vis tiek kiekvienai grupei yra kaip po dalis sekretorės laiko
skirta – reiškias sekretorė ten kažką sutvarko. Paskui yra tie bendrieji ofisai
universiteto lygiu, pas mus yra specialus Europos finansavimo centras – jie
padarys viską, ta prasme man viską reikia sekti visada, bet jie man padeda bent
jau padaryt tą consorcium agreement, ir grant agreement – jie viską paskaito,
jie atidarys kokį reikia fondą ir taip toliau. Bet aš manau ir Lietuvoj yra tie legal
department, tai yra teisinis departamentas, tai čia ypač jeigu įmonė kažkokia, jei
įmonės finansuojamas projektas, tai tada visą laiką ten daug teisinių dalykų, tai
jie padeda, nes jie teisininkai viską paskaito, bet aišku, man reikia viską sekt,
ten negali, nes atsakomybė priimant pinigus vis tiek krenta ant manęs. Kad
visada to popierizmo - jo visada bus – negali jo išvengt. Ir aišku, kuo mažiau jo,
tuo geriau. Ir tas ataskaitas, tai mes projektam finansines ataskaitas, jei
europiniai projektai, tai jie kas 18 mėnesių ar kas kažkokie, tas finansines
padaro buhalterija ir taip toliau. O taip nacionaliniam mokslo fondam vis tiek yra
ta ataskaita metinė. Ją reikia padaryt. Ten reikia net aprašyt kas buvo – kokie
darbai atlikti, kokie rezultatai. Ir aš manau tokia, turint projektus, vienų metų,
jeigu kas metus ten reikia pateikt ataskaitą tai nėra taip blogai, aš suprantu, kad
ir tie finansavimo šaltiniai nori žinot kas vyksta ir taip toliau. Aišku, kad jos nebūtų
per daug dažnai, jei tai kas keturis-tris mėnesius, tai per dažnai. Pavyzdžiui,
europiniam projektam, kurie būtų ir Lietuvoj, tai pavyzdžiui, tai vis tiek būna kas,
pas mus iš dviejų projektų, tai ten turbūt kas 18 mėnesių yra ar net 24 mėnesius,
tai čia nieko tokio.“ (T_Šveicarija)
„<..>pavyzdžiui Šveicarijoj visuose universitetuose yra tokie kaip ir, nu ne tik
universitetuose, bet yra ir specialios nacionionaliniu lygiu organizacijos, į kurias
galima kreiptis, kurios padeda, paaiškina kaip ten susirast sakykim, jeigu
Europos Sąjungos projektai, tai kaip ten susirast konsorciumą, kaip ten reikia
viską rašyt – ir tas vis tiek padeda. Ne kiekviena aplikacija pavyksta, bet vis tiek,
kai žmonės turi ko pasiklaust ir jie turi mažiau patirties, tai turi galimybę pas
kažką pasikonsultuot.“ (T_Šveicarija)

susijusiuose
reikaluose

kad jai nereikės tuo užsiimti, nes tai visiškai nesusiję su jos darbu. Kaip suprantu
mokslininkai daugiausia laiko turėtų skirt mokslinei ataskaitai parašyt kam reikia,
bet ne dalykais susijusiais su buhalterija pavyzdžiui.“ (N_Čekija)

Administracija gali
turėti įtakos
atlyginimo
ribojimams
įgyvendinant
projektą

„Dabartiniai atlyginimai pastarųjų metų priklauso nuo projekte numatyto
atlyginimo ir šiek tiek prie to prisidėjo ir administracija. Kai mes nešėm projektą,
direktorius sakė, nerašykit atlyginimo didesnio negu toks, nes jis kitų atlyginimų
kontekste neadekvatus ir kažkam gali nepatikti. Aš neišsiaiškinau ar tikrai
mokslo taryba gali prieštarauti labai dideliam atlyginimui ar apskritai mokslininkui
leidžiama gauti atlyginimą bet kokio didumo.“ (N_Čekija)

Administracinė
pagalba labai
maža; komandos,
padedančios rašyti
grantus ir
publikacijas
trūkumas

„[T]: - O Jūs tada kokią nors administracinę pagalbą gaunate iš universiteto?
[I]: - Labai mažą. Norėtųsi daugiau; galima sakyt, kad ne.
[T]: - Tai Jums pačiai tada visa vadyba, valdymu viso projekto metu reikia
užsiimti?
[I]: - Nesu tipiškas pavyzdys, nes aš daugumą darbo dienų tiesiog dirbu. Yra
žmonių, kurie sėdi universitetuose, tai galbūt ten yra kitaip.<..> Kas yra labai
labai svarbu, ko neturiu, bet norėčiau pavyzdžiui, ir tai būtų stimulas – tai
žmonės, kažkokia komanda, kurie gali padėti rašyti grantus. Ir juos kaip ir
submission padaryti (grantus ir straipsnius mokslinius) ir editor board, kurie
galėtų pavyzdžiui, anglų kalbą pataisyt.
[T]: - O universitete yra tokia pagalba, ar tai jau irgi Jūsų asmeninis reikalas
labiau?
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[I]: - Mūsų ligoninėje yra editorial board ir ten yra žmonės, kurie taiso anglų kalbą.
Yra statistika, kuria asmeniškai nesinaudoju, bet kiti gydytojai naudojasi
statistikos pagalba. Ir tam, kad jau submission padaryti ar parašymo – tai nėra
pagalbos. Tai paprastai yra studentai, rezidentai ir kiti mokslininkai –
kooperuojamės su jais.“ (M_Izraelis)
Institucijoje yra
atsakingi
asmenys, kurie
gali padėti
sutaupyti laiko
Grantų agentūra
sudaro sąlygas
gauti informaciją
anglų kalba

Nacionaliniai
grantai
paprastesni nei
europiniai

Darbo
palengvinimas
tyrėjui - paruošti
šablonai, galima
klausti
Elektroninė
dokumentų
tvarkymo sistema
palengvina
procesus;
Sekretoriatas
administravimo

„Yra sekretorė, kuri rūpinasi kelionių išlaidų tvarkymu, yra grantų vadybininkė –
grant manager – kurios pareigos matyt būtų kontroliuoti, kad tavo paraiškos
atitiktų formalius reikalavimus; padėti su klausimais, pavyzdžiui, aš jos klausiau
aplinkybių susijusių su įdarbinimu žmogaus – ji paskambino į mokslo tarybą,
išsiaiškino, man sutaupė jėgų. Tas yra labai gerai. „ (N_Čekija)
„Kliūtis galėtų pavyzdžiui būti, pavyzdžiui, aiškinantis konkurso taisykles, jeigu
jos yra tiktai valstybine kalba surašytos, bet pavyzdžiui, Čekijos grantų agentūra
(TAČR) pateikė vertimą savo grantų taisyklių. Yra neoficialus vertimas į anglų
kalbą, parašyta, kad tai yra neoficialus vertimas, prašom pasikonsultuot kilus
klausimams. Yra formuliaras jų puslapyje, kur gali parašyt ir paklausti. Jie atsako
ganėtinai greitai. Ir telefonu gali netgi skambinti. Nes pildant paraišką kartais
iškyla klausimų ir neturi tam daug laiko – reikia greit išsiaiškinti.“ (N_Čekija)
„[T]: - Ar žiūrint iš administracinės pusės ar yra kažkokių skirtumų tarp Izraelio ir
tų tarptaunių grantų?
[I]: - Yra. Iš Izraelio yra žymiai paprasčiau. O europiniai grantai specifiškai buvo
Tempus grantai – buvo labai labai košmariški grantai. Ten, kad ataskaitas rašyt
ir visokios taisyklės – tiesiog labai labai daug laiko turi leist ir ant tiek šitas
specifinis grantas buvo nevykęs, kad jį uždarė net, nes žmonės negalėjo su ta
administracine puse susidorot.
[T]: - O kokius esminius dalykus Jūsų prašo Izraelio Science Foundation pateikti,
nes kaip suprantu, sakote, kad ten mažesnė administracinė našta?
[I]: - Reikia kaip visi grantai – research plan, kokios problemos gali būt, kodėl
gali pavykti, kuo skiriasi nuo kitų panašių darbų. Ir tai eina tarptautinėm
recenzijom. Ir tiesiog ten mažiau biurokratijos paskui, ten reikia kas kažkiek laiko
rašyt ataskaitą, bet nėra tiek daug. Pavyzdžiui, europiniam grante, jeigu norėjai
pirkti kokią aparatūrą, tai reikėjo kelių žmonių, kelių organizacijų, kurie turi
pateikt savo kainą ir ten tik kažką nupirkt, būdavo reikėdavo labai daug pastangų
įdėti. Labai apribojimai dideli tą galima, to negalima ir taip toliau.“ (M_Izraelis)
„[T]: - Jūs sakėt, kad ta administracinė našta universitete, lyginant su Lietuvoje
kiek teko girdėti yra žymiai mažesnė, tai Jūs kai įgyvendinate mokslinius tyrimus
arba teikiate paraiškas, gaunate kažkokią iš institucijos administracinių
klausimų, pavyzdžiui planuojant finansavimą projektų ar dar kažkokius dalykus?
[I]: - Taip, mum yra paruoštas šablonas, tik reikia skaičius suvesti, viską
paskaičiuoja automatiškai. Yra viskas paruošta. Jeigu kas neaišku, galima
klausti aišku.“ (A_Švedija)
„[I]: - Mes iš tikrųjų, kiek čia mūsų pastate, kur aš dirbu – 200 žmonių gal. Tai
čia nėra daug. Ir mes turim visą sekretoriatą tam skirtą – administraciniam
reikalam. Tai kas liečia dokumentų tvarkymus – tas eina per sekretorę, finansų
valdytoją. Kai, pavyzdžiui, būdavo visai [institucijoje, kurioje studijavo Lietuvoje]
yra kelios finansininkės <..>. Bendrai nežinau, pas mus buvo sekretorė ir daug
dalykų darydavo. Nežinau. Ne, nėra labai daug administracinių šitų. Ne, mes
nesikankinam su tuo. Viskas yra pakankamai paprastai. Bent aš pati tai tikrai
nesusiduriu, nors atsakinga už tą sekvenavimą ir pas mane ir sąskaitos ir visa
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kita. Mes turim kaip ir vidinę sistemą su viskuo tvarkytis, bet kas liečia sąskaitų
rašymus, visa kita, tai ką žinau – nusiunti tas sumas finansininkei ir finansininkė
viską sutvarko. Ir yra tos kompiuterinės sistemos, kelionėm finansavimą
grąžintis, jeigu kažkur važiuoji į užsienį. Elektroninės ir viską priduodi – čekius,
dokumentus – viskas elektroniškai tvarkoma. Gal tas palengvina kažkiek, kai tu
neturi eiti ten pas kažką ir pridavinėti tų dokumentų, bet tiesiog viską tvarkai per
duomenų bazes ir elektornines sistemas. Gal tas irgi kažkiek turi įtakos, kad
tiem žmonėm gal lengviau – neturi važiuoti ir vežti tų dokumentų, tiesiog – grįžai
po kelionės sudėjai viską į tą sistemą ir viskas – laisvas.“ (AN_Danija)
[T]: - Čia tai viena tokia administracinė universitete dalis. O kai jūs dalyvaujate
kažkokiuose nacionaliniuose projektuose, tai kaip su atsiskaitymo sistema čia?
[I]: - Labai viskas paprasta. Ta prasme yra, man atrodo aš pati nevaldžiau nei
vieno projekto, tai man sunku pasakyt. Aš klausiau aplinkui, bet negirdėjau, kad
skųstųsi su projektų ataskaitom. Jie labai dažnai eina į deficitą, dažnai išnaudoja
ne ten kur reikia, bet viskas kažkaip – viską leidžiama perkelti, ta prasme, jeigu
tu pernaudojai pinigus kelionėm, ar pernaudojai pinigus reagentam ar dar
kažkam – labai viskas lankstu. Tiesiog, jeigu tu pateikei paaiškinimą, aprašei
problemą ir tu ten neturi kažkokių dokumentų.. jie tiesiog tavim tiki. Čia vat tas
irgi didžiulis skirtumas Danijoj, kad yra labai didžiulis pasitikėjimas žmonėmis.
<..> Tas toksai žmogiškumo faktorius yra. Nu kas tave sukontroliuos. Kas
galvoja, kad tu darai iš blogų paskatų kažką tai? Čia toks kultūrinis skirtumas
gal? Nežinau. Tas toks mąstymas, kad gal kažkur išleido, o jei išleido, tai savo
kažkokiom reikmėm. Ir tada tai aišku toks nepasitikėjimas. Ir aš sakiau, kartais
gal logiškai ir tie viešieji pirkimai, tos kontrolės turi pagrindą mūsų šaly, bet
Danijoj jie net neturi iš vis tokio mąstymo. Pas juos mąstymas toksai, kad jeigu
žmogus gavo pinigus, mokslam tai jis juos ir išleis mokslams, o ne kažkam
kitam. Ir tas pats žmogus, kuris gavo – pas jį net nėra tokių minčių, kad išleis
kažkam kitam. Čia nežinau, gal turi praeit metų metai – mentalitetas pats
pasikeist“. (AN_Danija)
„[I]: - Paprasčiau čia viskas yra. Administracija mokslininkams – mes turim
ekonomistus, kurie mums padeda, jei kokia ekonominė ataskaita reikalinga už
projektą. Aš nežinau, nesigilinu į tas eilutes. Aš parašau ką kiek kam sunaudojau
ir kodėl ir bent jau man tai tikrai labai palengvina darbą.
[T]: - - Gaunate tokią kaip ir administracinę pagalbą?
[I]: - Jo ir ji tokia elementari. Europiniai projektai yra šiek tiek sudėtingesni, bet
tenai ten milijonai, ten didesnės sumos. Bet vėlgi – mes turim žmogų ir jis viską
padeda. O Lietuvoj ant to mokslininko, ant to tyrėjo užkrauta šiek tiek galbūt per
daug. Tu nebeturi laiko gryninti savo problemą, tu pusę dienos ar pusę savo
darbo laiko turi pildyt ataskaitas, kai tai ne tiesioginis tavo darbas tai
efektyvumas kažkiek sumažėja. Na, man toks įspūdis susidarė.“ (T_Norvegija)
„Pas mus pavyzdžiui jei aš paprastą Norvegijos mokslų fondo projektą turiu, tai
jis yra ant tiek paprastas, kad man nereikia jokių ataskaitų didelių rašyti. Jeigu
aš prižadėjau, kad padarysiu kažkokią analizę, aš ją turiu padaryti. Pinigų
ataskaitą aš turiu parašyti, kiek ko išleidau, bet ant tiek tai elementaru ir ant tiek
jinai lanksti, kad aš bet kada galiu pakeisti, nes susiplanuoti projektus keturiem
trim metam detaliai.“ (T_Norvegija)
„aš pinigus gaunu iš tokios organizacijos, kuri Švedijoj kaip biologinių mokslų
finansavimą duoda ir man reikia jie kartą per metus užpildyt Excel‘į, bet tai
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užtruks gal valandą, ne daugiau. Kartais reikia parašyt kokį nors. Šiaip tą daro
gal labiausiai, nežinau, katedros rektorius, aš nežinau kaip ten [T: vedėjai?
Atsakingi grynai už pačius padalinius?] Taip. Tai jis tiesiog iš mūsų paklausia, o
po to parašo. Kas metus man reikia parašy report‘ą ką aš padariau, bet tai irgi
užtrunka, nežinau – daugiau penkias valandas neužtruksi. Šiaip tokių
nesąmonių mažai yra.“ (T_Švedija)
Finansavimas tyrimams
„[T]: - Kaip suprantu Šveicarijoj yra sistema, kad ir pačios ministerijos, kurios Nauji
atsakingos už kažkokius teminius laukus, jos užsakinėja mokslinius tyrimus ir universitetai
mokslininkai teikia, ne tai, kad daro kažkokius taikomuosius ar eksperimentinius neturi tiek
darbus, bet daro grynai mokslines žinias kuria?
finansavimo
[I]: - Nes matot, jeigu yra tie taikomi, neva konsultavimo tipo darbai, tai jie vis galimybių kaip
tiek ministerija labiau greičiausiai duos tada konsultavimo įmonei tuos seni
kontraktus. Tai priklauso dar nuo temos. Bet srity [kurioje dirba informantė] vis
tiek yra ten kažkoks metinis fondas ir jie paskelbia penkias temas ar kažką tokio,
tada gaunasi penkis ar septynis projektus, nes visokios grupės aplikuoja su
pasiūlytais projektais. Bet ten jau tikrai tie applied, ta prasme taikomieji, bet jie
vis tiek yra moksliniai tyrimai, jie nėra tiesiog konsultacija ar kažką. Bet čia aišku
jo, kaip pasakyt moksline prasme šitas labai naudingas finansavimo šaltinis <..>,
bet jis vis tiek, palyginti mažutis, nes didieji yra pagrindiniai finansavimo šaltiniai
– nacionalinis mokslo finansavimo fondas. Čia gal kiekvienoj šaly skiriasi, bet
Šveicarijoj jisai labai nemažai pinigų duoda. Paskui tie Europos projektai. Mes
turim mano grupėj du tokius projektus. Tai jie dar ten duoda. Ir paskui yra visokie
irgi įmonės, pavyzdžiui, kaip mes turim vieną projektą, kaip ekvivalentas būtų
Vilniaus energija, tik čia Ženevos energija, tai jie pavyzdžiui irgi finansuoja
mokslinius tyrimus. Ten irgi yra taikyta Ženevai, bet jie palieka labai didelę, vis
tiek tai yra moksliniai tyrimai, ne praktiniai skaičiavimai, tai tas, aš manau, visai
neblogai funkcionuoja, nes yra daug šaltinių. Vis tiek per keletą šaltinių tą
finansavimą galima susirinkti. Tai čia pliusas, bet tikrai ne visose šalyse, net ir
prancūzai ne tiek, Olandijoj gal biški panašiai, bet Švedijoj mažiau irgi. ir tas
padeda aišku čia Šveicarijoj. Lengviau kai daug tų šaltinių. <..> ir Lietuvoj
norėtųsi, kad būtų daugiau, bet.. <..> bet aišku ne kiekviena šalis gali. Ta
prasme dauguma Europos šalių neskiria tiek finansavimo tiem moksliniam
tyrimam. Aš manau, kad tos grupės, kur yra Lietuvoj, kad irgi aplikuotų į tuos
europinius finansavimus. Ir kitas dalykas, ką aš supratau, kad Lietuvoj, nu iš
draugų ar kolegų, kad kartais tos biurokratinės procedūros kartais užsiilgina ir
kad ten neaišku kai kažkas gauna kokį projektą, ten labai keistai per katedrą
paskirsto. Tai čia Šveicarijoj, aš esu profesorius, esu <..> grupės vadovas, bet
pavyzdžiui visi tie pinigai, kurie ateina į mano grupę, yra mano grupės, bet aš
tada nusprendžiu kas bus paskirstyta ir aišku yra ten reikalavimai, jei ten
Europos pinigai, jie turi atitikti tuos Europos ir turi būti išleisti kaip ir reikalavimai.
Kaip aš suprantu Lietuvoj žmonės biškutėlį pergyvena, kad gauna labai daug
pinigų, bet paskui jie paskirsto visiem ir nieko nebelieka nei kad pačiam dirbti,
nei kad kažką nusamdyt, kad tiesiog pačią analizę darytų. Tai gal tas Lietuvoj,
bent jau kaip draugai pasakoja ar buvę kolegos.“ (T_Šveicarija)
[T]: - O pas jus mokslininkai yra skatinami aplikuoti į europinius kažkokius tai Pats turi gauti
grantus, tarkim, Horizonto projektus, ERC ir panašiai?
grantus ir
[I]: - Ta prasme skatinami žodžiu?
pinigus

„Dabar aš kalbėsiu apie universitetą [kuriame šiuo metu dirba], nes šiaip labai įvairiai
būna atskirose institucijose. Būtent mano dabartinėj institucijoje yra du dalykai:
vienas dalykas, kad universitetas [kuriame šiuo metu dirba] yra vienas iš tų naujų
taip vadinamų universitetų, kur buvo anksčiau politechnika, o 92-metais buvo
suteiktas universiteto vardas. O dauguma tų naujų universitetų nėra turtingi. Tai
reiškia, kad jie turi labai ribotus išteklius. Jie nėra kaip Oksfordas ar Kembridžas –
neturi savo vidinių grantų, jie neturi gal tiek investicinių fondų – jie neturi tiek kiek tie
senieji universitetai. Tai už tai finansavimas moksliniams tyrimams yra labai ribotas.
<..> Nu ir laikas nuo laiko būna skelbiami mažų grantų konkursai. Ten padaryt
mažesnei kokiai studijai. Bet čia kalba apie labai nedidelius pinigus – nuo 1000 iki
2000 svarų – tokie labai minimalūs. O jeigu turi ambicingesnių tyrimų idėjų – reikia
aplikuoti į išorinius fondus išoriniam finansavimui“ (SH_Jungtinė Karalystė)

„[T]: - Vienas iš dominančių klausimų yra darbo sąlygos mokslinių tyrimų atlikimui.
Gal galėtumėte papasakoti ar išskirti privalumus susijusius su mokslinių tyrimų
įgyvendinimu?
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[T]: - Ar yra ta prasme kažkokia intencija? Nu pavyzdžiui, pas mus Lietuvoj yra
Lietuvos mokslo taryba – pagrindinis fondas, kuris finansuoja ir nu jie neturi
daug pinigų, kad galėtų visiem ir lyg ir atrodytų tikslas būtų, kad mokslininkai į
tuos europinius grantus aplikuotų ir gautų tą europinį finansavimą, prisitrauktų
sau moksliniams tyrimams daryti. Ar pas jus yra kažkoks? Nes aš kaip suprantu
iš jūsų pasakojimo, kad tiesiog šalyje vidiniai resursai yra tiesiog pakankami,
kad kartais atrodo, kad net nereikia kažkur kitur ieškoti?
[I]: - Pas mus labai vienetai kurie turi europinus projektus. Labai vienetai.
Dažniausiai danai yra sėkmingi tuo būdu, kad jiem nereikia būti iniciatoriais
europinių projektų, nes juos visi kviečia. Tai jiem nereikia inicijuoti. Čia gaunasi
kažkaip natūraliai, kad jie dažnai yra pakviečiami į tuos europinius projektus ir
jie dažniausiai būna atsakingi už vieną arba už kitą, nes jie stiprūs tose srityse,
kuriose dirba. Jiem nereikia kažkokių tai didelių pastangų, kad patekti į
europinius projektus. Bet jie deda labai daug pastangų į nacionalinius. Ir
pagrindinis finansavimas yra nacionaliniai projektai. Ir su įmonėm būtent susiję
dabar paskutiniu metu. Nes kai aš tik atvažiavau, tai tie tokie iš valstybės buvo
patys populiariausi, kur buvo 10 procentų tikimybė gauti finansavimą, bet tada
jie labai nukarpė irgi ir pradėjo būtent skatinti šitus tarp įmonių – dalintis įmonės
kartu su valstybe. Dabar tai yra ant bangos ir labiausiai populiarus. <..> Ir plius,
man atrodo, jie negauna iš to vadinamo overhead‘o. Žinot kas tai? Tu gauni tam
tikrą sumą ir 20 procentų tos sumos eina universitetui. Man atrodo dažniausiai
tai yra iš nacionalinių projektų. Tuo tarpu iš europinių – man atrodo, jie negauna
overhead‘ų. Dėl to irgi iš vienos pusės jie nelabai linkę. Jeigu ten ne per daug
darbo, ne per daug pastangų – tada gerai. Bet man atrodo, kad pinigine prasme
jiem netgi neapsimoka būt europiniuose projektuose. Jie gauna labai didžiulę
sumą apart to, ką gauna mokslui, tyrimams ir atlyginimams, tai labai didžiulė
suma ateina dar pačiam universitetui iš valstybės. Tai man atrodo, kad jie dėl to
labiau linkę aplikuoti į tuos nacionalinius.“ (AN_Danija)
„Kitas dalykas, ką žinau, pavyzdžiui, finansavimo – kaip vadinasi tie – fondai,
mokslo finansavimo fondai, pavyzdžiui, aš nežinau – iki neseniai buvo tik vienas
fondas, kad tu gali rašyt mokslinius projektus ir gauti lietuvišką finansavimą.
Airijoj yra bent trys ar keturi fondai. Tu gali daryt mokslą vietinį, neskaitant
europinių, ta prasme, iš vietinių fondų tu gali lengviau gauti finansavimą, kai nėra
iš vienos srities, vienos kišenės. Ta prasme, jeigu tu negauni, ką tada darai?“
(N_Airija)
„[T]: - Dabar turime diskusijas su Lietuvoje esančiais mokslininkais apie mokslo
tarptautiškumą, mokslo tarptautinį bendradarbiavimą, jo skatinimą ir ką girdžiu,
kad, atrodo, žmonės kartais susikoncentruoja į tą vienintelį finansavimo šaltinį –
Lietuvos mokslo tarybą – ir ne visada pagalvoja, kad užsienyje yra kažkokių
šaltinių, į kuriuos galima būtų kartais aplikuoti ir netgi didesnį finansavimą gauti
negu yra skiriamas nacionalinis. Norėjosi pasiklausti, ar pas jus yra kažkokie
mokymai ar kažkokia pagalba, kad padėti mokslininkams kelti kompetenciją,
kad jie galėtų aplikuoti toliau nei, tarkim, Airijos fondus ar panašiai?
[I]: - Yra. Yra ir universitetų ir Airijos lygiu. Galiu dabar kaip tik labai šviežų
pavyzdį parodyti – nes aš ką tik dabar submit‘inau – pateikiau paraišką į europinį
projektą ir man labai padėjo universiteto ir netgi airiškas kitas fondas, kuris
suteikė gal keliolika tūkstančių paramą, kad aš galėčiau normaliai paruošti tą
didžiulį europinį projektą ir jį pateikti. Viena, tu turi bendradarbiauti, bendraut su
kolegom, važiuot į užsienį į laboratorijas ir taip toliau. Tai jie skyrė tą mažesnį

tyrimams
vykdyti

[I]: - Kol buvau studentė, tai aišku buvo tai, kad finansavimas buvo pilnas, o kai jau
pradėjau savo pačios karjerą, praktiškai sąlygų nėra jokių. Tu pats turi gauti grantus,
pats turi gaut pinigus, tada gali imti studentus. Praktiškai maksimum tau duoda vieną
dieną į savaitę. Va čia yra toks gydytojas-mokslininkas. Taip, kad viskas savo jėgom,
galima sakyti.
[T]: - Ir Jūs savo jėgom aplink save buriate tyrėjų komandą, kuri galėtų padėti Jums
tuos klausimus nagrinėti?
[I]: - Taip. Kai paduodi grantą, turi pinigų, tada gali imt studentus ir tada gali vystyti
savo temą.“ (M_Izraelis)
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finansavimą, kad tu galėtum paruošt tą didžiulį projektą, kad galėtum pasamdyti
pavyzdžiui konsultantus.
„Čia toks neseniai įvykis buvo nutikęs. Aš neseniai gavau grantą iš mokslo
tarybos. Jie yra dviejų tipų – patyrusiems žmonėms ir pradedantiesiems, kur
vadovas negali būti vyresnis nei 35 metų. Jis parašo projektą, kokius uždavinius
tirs, sudaro biudžetą, ką įdarbins, komandoj turi būti trys žmonės. Gali pasiimti
kolegas, kurie šiuo metu dirba, bet gali įrašyti anoniminius postdoc‘us. Aš įrašiau
du anoniminius postdoc‘us. Gavau finansavimą. Jau dabar, nuo sausio
prasidėjo tas projektas. Tai tikrai gera priemonė žmogui, kuris nori tapti savo
srities lyderiu, nes tu gali pasamdyt jaunesnius už save žmones, kurie prisidės
prie tų uždavinių. Ir statusas tavo pasikeičia, kai tu vadovauji projektui, kai esi
atsakingas ne vien už save, o už kelis žmones. Aišku, tą projektą aš gavau ne
iš karto, o trečiu bandymu, nes prieš tai buvo mąstymas, kad mano įdirbis nėra
dar toksai didelis, kad turėčiau potencialo vykdyt projektą, bet per metus rašant
straipsnius, pagaliau pasiekiau tą lygį, kad man skyrė tą finansavimą. Čia yra
laimės dalykas. Nuo konkurencijos tų metų priklauso, bet manau, tas bandymas
tris kartus buvo irgi – ne veltui. <..>
[T]: - - O tokių institucijų, kur galima aplikuoti dėl finansavimo – ar daug jų Čekijoj
yra?
[I]: - Aš lig šiol tik į vieną pretendavau ir jis tikriausiai daugiausia tenkina
paraiškų. Yra kitų konkursų – prestižinių. Kuo geresnis žmogus, tuo daugiau
jisai turi galimybių gauti pinigų. Yra prestižiniai grantai kur labai mažai duoda.
Aš manau, kad šiaip yra adekvatus kiekis paraiškų tenkinamų. Ar pinigų yra
skiriama vienai paraiškai pakankamai – tai yra kitas klausimas. Bet jau tiek kiek
jie organizuoja tą specialų konkursą [jauniems tyrėjams], tai yra geras ženklas,
nes jie bando atjauninti bendrą mokslininkų amžių.“ “ (N_Čekija)
„Bet ir taip pat šitas finansavimas visais lygiais, pavyzdžiui, net jei norima siųsti
mokslinį straipsnį į tam tikrą žurnalą – tai kainuoja, tai kad tuos kaštus padengs
universitetas net klausimo nekyla – žinoma.“ (S_Vokietija_a)
Moksliniai vizitai
„Nes tikrai, mes dabartiniam universitete turim tam finansavimą – mes galim Institucijos
pasikviesti kiekvieną savaitę kad kažkas atskris, pristatys, apsistos ir tai bus biudžete pinigų
padengta iš universiteto finansų to žmogaus kelionę, nakvynę. Tada gali rašyti kelionėms
Nobelio premijos laureatams: „galbūt jūs turite laiko tais metais atvažiuoti?“ Tai mažai skiriama
tada tas pokalbis visiškai kitoks. Tai nėra taip, kad turi prašinėti ir ieškoti.“
(S_Vokietija_a)
„Taip mes visi turim biudžetus. Jeigu tu norėsi nuvažiuoti į šešias konferencijas
Jungtinėse Amerikos Valstijose per metus, tai tam jau reikės ieškoti galbūt
daugiau iš universiteto draugų, alumnų, iš trečiųjų šalių galima gauti travel
fellowships ir visa kita, nes žinoma, tai nėra neribotas maišas pinigų, tai nėra
centrinis bankas, kur jie turi truputį kitokias galimybes. Bet iki šiol, kad kažkas
kažkur negalėtų ar neišleistų arba ne iš laiko atžvilgiu – nes dalis mūsų kontrakto
yra kažkiek valandų yra dėstymui -kad neišleistų į gerą renginį ar iš finansų
pusės, tai to niekada nebuvo. Tai yra tiesiog. <..> . Na, iš dalies tai yra turtingos
šalies variantas. Nes jiem tie trisdešimt eurų, šešiasdešimt eurų per metus jiems
tai visiškai nesudaro, neesminis kriterijus. Jiems gal daugiau apribojimai yra su
tomis kelionėmis į tolimas šalis, kurios tikrai kainuoja. [T: - Tolimos, tai čia jau

„Nes mes turim limitą, kad tik vieną kartą per metus galim išvažiuoti į konferenciją.
Tai tu tada labai pasirinkimas turi būt labai aiškus ir specializuotas – jeigu aš važiuoju
tais metais į konferenciją, tai man tikrai labai aktuali.“ (AN_Danija)

„Pavyzdžiui, mum nelabai daug pinigų duoda į konferencijas nuvažiuoti. Nu ten kiek
duoda tų pinigų, yra labai nedaug. Tai mes konferencijas turim labai pasirinkt. Turim
tris metus taupyt, kad į vieną konferenciją nuvažiuot, nes tiek pinigų tik yra. Tai va
šito mes neturim, bet šiaip kitom prasmėm tai yra labai gerai.“ (M_Kanada)
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už Europos Sąjungos ribų?] Už Europos Sąjungos ribų. Nes vien į Ameriką
skrydžiai susidaro arti tūkstančio eurų. Aišku tada jau pradedama galvoti, nu tai
nėra neribotos galimybės. Bet jeigu tu važiuoji pristatyti savo mokslinio darbo,
arba tave pakviečia kaip diskutantą kito kolegos, tai ten tam atsiranda
finansavimas.“ (S_Vokietija_a)
„[T]: - Jūs turėjot situaciją, kai žmogus ateina ir sako – atvažiuok pas mus, rasiu
pinigų tavo apgyvendinimo išlaidoms – kaip iš jūsų institucijos perspektyvos į tai
žiūrima? Ar jums yra sudaromos sąlygos išvažiuoti? Arba jei yra atvirkštinis
variantas – jūs matote, kad gali būti bendradarbiavimas – kartu galėtumėte ką
nors parengti – ir ar tada institucija gali finansuoti jums tą išvykimą ir panašiai?
[I]: - Taip. Tuo atveju jie man nupirko bilietą pas tą žmogų, kuris kvietė pas save.
Po to pasikvietėm ir davėm viešbutį keliom dienom. Tada aš buvau <..>
universitete [minima ankstesnė informanto darbovietė] man, jie buvo dosnūs
pinigais – pasikviesti žmones arba pačiam išvažiuoti. Tai yra pagrindinės [tam
tikros mokslo krypties tyrėjo] išlaidos, nesusijusios su atlyginimu. Kelionės arba
svečių vizitai pas tave.“( N_Čekija)
„<..> Tuo tarpu [Italijoje] tu parašai prašymą, kad tu nori kažkur keliauti. Prisegi
įrodymą, kad tave ten kviečia. Pasako, kad ok. Tu važiuoji. Tik aišku, tu pirma
pats turi susimokėti, kas nėra gal taip patogu, bet gali į kreditą nueit, nežinau..
po to tu grįžti ir poros savaičių bėgyje tau grąžina. Turi pateikti čekius, kelionės
dokumentus – bet tai čia kaip ir visur. Tiesiog turbūt skirtumas tas, kad [Lietuvos]
universitete yra kažkokia išskirtinė privilegija gauti tą finansavimą. Tuo tarpu
[Italijoj] nėra tų problemų – visi gauna vienodai. Bet vėlgi tas [Italijos] variantas
– nereikia jo generalizuot, nes tai yra nu išskirtinė mokymo įstaiga. Ir tikrai žinau,
kad kiti Italijos universitetai tikrai to neturi. Tai čia gal tiesiog man pasisekė su
tuo. Bet nežinau. Gal čia neaiškiai susakiau. Šiaip tiesiog bendras toks pojūtis,
kad daugiau to popierizmo buvo [Lietuvoje] ir buvo daug sudėtingiau ir jaučiausi,
kad „O ačiū, kad man davėt“ – toks buvo labai didelis pasiekimas, o kažkaip
[Italijoje], jeigu tu važiuoji, tai visur važiuoji. <..> Bet kas liečia keliones į
archyvus ir taip toliau, tai vėlgi ta pati situacija. Manau, kad [universitete,
kuriame dabar yra] yra lengviau gauti pinigų. Nu tu sakai: „man reikia į tą
archyvą“. Vadovas pasirašo, kad jam reikia į tą archyvą. Ir tu važiuoji į tą
archyvą. Viskas. Ten nėra kažkokių papildomų.. nėra čia kažkoks
competition‘as, nėra kad tu turi konkuruoti dėl kažkokių fondų, kad „čia mano
geriau, man labiau reikia“ ar kažką. Jeigu tau reikia, tai tu ir važiuoji.“ (H_Italija)
„ Kitas dalykas iš tokių struktūrinių – tai kaip ir minėjau biudžetai visokie, kurie
atitenka jauniems tyrėjams, nes [universitete, kuriame dabar yra] aš jaučiau, kad
aš galiu daryti viską, ką aš norėjau – jei aš norėjau važiuoti būtent į tą
universitetą, tai nebuvo kad aš turiu rinktis iš to, kas jau yra iš anksčiau sudarytų
sutarčių ar kažko. Buvo tiesiog fondas, kurį galėjai išnaudoti pagal savo
pasirinkimą. Tuo tarpu universitete [Lietuvoje] – Erasmus aš nevažiavau. Aš
žinau, kad ten buvo sutarys sudarytos su kažkuriais universitetais, tai
nepasinaudojau ir galiu tik save turbūt kaltint, bet iš mano patirties, kažkaip ir
kalbant su kitais – tos Erasmus programos yra kaip toks dalykas, kur tu
nuvažiuoji, nes yra susitarimas, bet nebūtinai dėl to, kad ten kažkas yra
specifiškai tau naudingo. Nu tarkim, kai aš važiavau į visus universitetus, kuriuos
aš lankiau savo studijų Italijoj metais, tai aš pradėdavau nuo to, kad ten yra
kažkoks profesorius, kuris kažką žino arba gali man padėti, arba jis labai geras
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„[T]: - O kaip dėl dalyvavimo kokiose nors tarptautinėse organizacijose, asociacijose,
tinkluose? Ar jūs gaunate iš grantų tam finansavimą ar institucija kažkiek irgi
prisideda?
[I]: - Lig šiol aš buvau vien tik grantuose ir dėl to tam pinigų netrūko. Kalbėjausi su
klega kuris man pasiūlė darbo vietą čia, tiesiog kaip iš instituto biudžeto
finansuojamą vietą, ir jam nepatiko, kad siūlo kelionėms mažai pinigų. Kitaip sakant,
jie tikisi, kad žmonės patys susiorganizuos paramą iš mokslo rėmimo fondų, grantų
agentūrų ir pan. dėl to nelabai daug turi kelionių išlaidų.“ (N_Čekija)
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ir žinomas ar kažkas. Ir tada sukontaktuoju su tuo profesorium ir tik tada viskas
prasideda. Tu tiktai nuvažiuoji pas tą žmogų, kuris tave jau priima. Ir tai iš karto
jau užmezga ryšį. Tuo tarpu, jeigu tu nuvažiuoji tiesiog į patį universitetą, ten
tave nelabai kas žino, pats nelabai gaudausi, tada bandai su kažkuo šnekėtis ir
tada galų gale, manau, kad gerai, gal ir išsišneka žmonės. Užmezga tą ryšį, bet
tai jau kaip gaunasi kaip pasekmė, ką tu turi padaryti. O čia paprasčiau, nes tu
jau pradedi nuo to [T: kryptingai renkiesi?] kryptingai renkiesi ir jau turi užmegztą
kontaktą. O su kontaktu visą laiką padeda vadovas. Tai visą laiką manau tą
reikia turėt galvoj, nes studentas yra tik studentas. O vat jeigu vadovas neturi
savo tinklo, tai kaip studentui tą užmegzti? Tai komplikuota. Kas [Lietuvoje] buvo
visiška problema ir aš turėjau vadovą ir jisai galbūt savo srityje gerai tenai
gaudėsi ir turėjo tų ryšių, bet jis nedirbo tiesiogiai su mano tema tai jis nieko ir
nežinojo ir nieko negalėjo man parekomenduot konkretaus tokio. Tai tą
tarptautiškumo vystymo atžvilgiu Italijoj buvo daug lengviau tą daryt.“ (H_Italija)
„[I]: - Sakykim, taip: pirmiausia, tai aš stengiuosi nesėdėti kabinete – aš
stengiuosi dalyvaut ir matyt, kas vyksta aplinkui. Ir, sakykim, per metus aš
dalyvauju, nu tarkim, keturiose – penkiose tarptautinėse konferencijose. <..>
[T]: - Tas bendradarbiavimas, netgi tai, kad jūs galėtumėt išvažiuoti į tas keturias
konferencijas per metus, institucija turi kažkokį mechanizmą, kad jūs tą
galėtumėte daryti, ar tai yra su projektais kartu ateinantys pinigai?
[I]: - Pirmiausia su projektais ateinantys pinigai, ir institucija turi savo pinigų
kuriuos skiria išvažiavimui. Taip, turim.“ (N_Estija)
„Mūsų atveju šiek tiek turbūt yra sudėtingiau, nes yra, galvoju, kaip čia lengviau
pasakyti. Išvažiavimas kelioms savaitėms yra labai paprastas – tau apmokės
viską ir taip toliau. Sudėtingiau yra ilgesniam laikui – virš mėnesio ar dviejų, bet
tai yra tik Honkongo specifika – taip mūsų darbo kontraktai yra sudaryti – pagal
darbo teisę yra sudėtingiau. Tai tokiu atveju būtų sudėtingiau. Bet visą laiką po
kelių metų gauni tą sabatical kur tu gali apsinaudoti ir pusei metų ar metams
kažkur tai išvažiuoti su apmokamu atlyginimu iš čia. Aš dariau šiek tiek kitaip.
Dėl tam tikrų aplinkybių. Metam išvažiavau į [JAV], bet taip nebuvo pilnai
sabatical – aš ten dėsčiau, man taip gavosi paprasčiau susikonstruoti. Bet man
irgi visi labai draugiškai žiūrėjo čia ir kai grįžau net galėjau tęsti tuos pačius
kursus, kuriuos prieš tai dėsčiau – aš nepraradau, nes tas irgi problema, kad kai
jau išvažiuoji, tu prarandi kursus. Buvo toksai iš visų pusių labai teigiamai
priimta, kad aš išvažiuosiu metams.“ (S_Honkongas)
„Man reikia skristi – aš atsidarau ir nusprendžiu kaip aš noriu skristi, su kuria
kompanija – aišku, aš turiu kažkokius limitus, ten nieks man super biznio klase
neleis skristi, na į Oslą aš galiu biznio klase skristi, nes mes turim labai gerą
sutartį su viena iš kelionių agentūrų. Bet tai visiškai palikta mano laisvei, nes aš
planuoju savo dieną, mano darbo valanda yra sąlyginai brangi ir man dar kažkur
skambint ir aiškint kokio bilieto aš noriu <..>.“ (T_Norvegija)
Tyrėjo pozicija socio-ekonominiu požiūriu
„[I]: - Dar vieną galiu aspektą paminėt. Kaip sakiau, yra riba – vadovas Atlyginimas
„Jau matau keletą kandidatų, yra gerų. Aš spėju, jie turės ir kitų pasiūlymų, gaus iš
mokslininkų granto negali būt vyresnis nei 35 metų ir negali būti daugiau nei 8 nėra didelis
kitų institucijų. Dar neaišku kiek iš tų geriausių kandidatų man pavyks įdarbinti,
metai po doktorantūros baigimo. Bet jie leidžia skaičiuot metus praleistus Vakarų
kadangi atlyginimas nėra didelis Vakarų Europos požiūriu, yra toksai normalus
motinystės atostogose ir sunkios ligos atveju. Gali pateikti, kad negalėjai dirbti Europos
Prahos lygio. <..> Dažnai taip, būna, kad postdoc‘as gauna didesnį atlyginimą nei
kelis metus ir pasislenka tada limitai metų po doktorantūros.
atžvilgiu;
asistentas pradedantis. Kai kam iš asistentų tas nepatinka. Asistentas kaip nuolatinė
Podoktorantas
darbo vieta turėtų būti svarbesnė. Bet galima suprast, kad postdoc‘as sukelia
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Teisingai
atlyginama už
darbą;
Užtikrinamos
socialinės
garantijos
susilaukus vaiko
atveju

Dirbant pilną etatą
atlyginimas
nesikeičia,
keičiantis dėstymo
apimtims;
Pakankamai
patraukliai
suorganizuotas
sektorius; Turint
nuolatinę poziciją normaliai
apmokama už
darbą

[T]: - Jūs palietėte motinystės, ligos atvejus. Kaip šiuo socio-ekonominiu požiūriu
jūs jaučiatės dirbdamas mokslinį darbą Čekijoje?
[I]: -Paaiškėtų blogiausiu atveju, jei tuo reikėtų pasinaudoti, bet aš manau, kad
yra geros sąlygos – parama besilaukiančioms motinoms, tėvystės atostogų
galima išeiti, moka atostogų metu atlyginimą ir panašiai. Nematyčiau didelio
skirtumo tarp tų visų šalių, kur esu buvęs. Beje, Anglijoj ir Švedijoj aš mokėjau
įmokas į kažkokį fondą pensijų, ir tikiuosi, kad jau mano postdoc‘ų metu gauti
atlyginimai, įmokos sumokėtos prisidės prie mano pensijos. Mano tikra karjera
prasidėjo jau 2012 m., o ne tada, kai aš būsiu nuolatinis darbuotojas. Aš manau,
kad postdoc‘ai turėtų būti tiesiog įprasti darbuotojai iš buhalterinio taško žiūrint.“
(N_Čekija)
„[T]: - O sakykit, jeigu galvoti apie Jūsų kaip mokslininko poziciją būtent, dirbant
Švedijoje, ar tos sąlygos, galvojant iš socio-ekonominės perspektyvos, tenkina
Jūsų asmeninius poreikius? Ar jaučiatės socialiai ir ekonomiškai saugus
dirbdamas tyrėju čia?
[I]: - Taip, žinoma.
[T]: - Gal galėtumėte šiek tiek pakomentuoti, kas Jums tą saugumą garantuoja?
[I]: - Tiesiog jaučiasi, kad yra teisingai atlyginama už darbą.
[T]: - O galvojant, viena vertus tai gal labiau tyrėjoms moterims aktualu, bet ir
vyrams aktualu, pavyzdžiui, jeigu yra šeima, ar pavyksta suderinti karjerą su
šeima?
[I]: - Jo, pilnai. Čia yra garantuota tiek vyram, tiek moterim – tėvystės atostogos
ir motinystės atostogos. Čia kaip savaime suprantama, net klausimas nekyla.
Tą įstatymas garantuoja. Ir gana ilgas atostogas.“ (A_Švedija)
„[I]: - Tai pavyzdžiui, jeigu man labai pasiseka kokiais metais ir vieno kurso man
nereik dėstyt, tai man atlyginimo niekas nesumažins. Aš gaunu tą patį, tik turiu
daug laiko. <...>
[T]: - O kaip dėl socialinių garantijų jums kaip mokslininkei ar yra kažkokios,
kurios jums atrodo, kad tai yra labai svarbu? Ar tai svarbus dalykas galvojant
toliau apie mokslinę karjerą, kad nu va aš ir toliau tikrai dirbsiu mokslinį darbą?
[I]: - Kodėl pavyzdžiui nepereiti į kitą sektorių ar panašiai? Nu šiaip pavyzdžiui,
nežinau, gal vėl ne visi su manim sutiks, bet man atrodo, kad bent Jungtinėj
Karalystėj akademinis darbas – jeigu tu gauni tą nuolatinę poziciją – tai yra
vienas iš nedaugelio viešojo sektoriaus darbų ar profesijų, kur yra, palyginus,
neblogai apmokama – kur nėra labai gerai apmokama, bet yra normaliai
apmokama, ir yra geros pensijos sąlygos ir yra pakankamai daug
nepriklausomybės ir lankstumo. Šiaip lyginant su kitų sektorių darbais, tai net
jeigu pamirštam, kad tai yra mokslas, žiūrim tiesiog kaip į darbovietę – aš
manau, kad yra pakankamai patraukliai suorganizuotas sektorius, kaip darbo
vieta. Bet daug žmonių gali su manim nesutikti.
[T]: - O dėl ko jums atrodo, kad galėtų nesutikti? Kur jūs matote takoskyrą, kur
jūsų nuomonė skiriasi nuo kitų?
[I]: - Daugelis labai stipriai skundžiasi, kad akademiniai darbai ar akademiko
profesija.. Nu visų pirma, gauti nuolatinę poziciją yra be galo sunku. Čia yra kaip
loterija. Aš nežinau koks procentas doktorantų apsigynę gauna nuolatinę
poziciją, bet tikrai labai nedidelis. Jeigu jie gauna, tai gerai. Jeigu dirba nuolat
ant tų laikinų kontraktų, kaip papildomas dėstytojas, tai aišku yra didžiulis
nesaugumas susijęs su darbu. O iš tų nuolatinių darbų, tai tie žmonės, kurie juos
turi, jie dažnai skundžiasi, kad šiaip darbo krūvis – reikalavimai kyla iš tikrųjų

gauna didesnį
atlyginimą nei
asistentas

žmonėm sunkumų gyvenime, nes jeigu turi šeimą, turi kraustytis su visa šeima
kažkur, kita pusė negali trumpam susirasti daro, todėl jiem reikia išlaikyti iš vieno
atlyginimo viską. O tas suprantama, kad pritraukt į postdoc‘ą reikia daugiau pinigų
negu asistentui, kuris žino, kad ten galės gyventi, turi šeimą, tenai dirba jo
sutuoktinis. Bet aš manau kad taip, ilgainiui ir asistentai turėtų gauti daugiau negu
postdoc‘ai. Tiesiog galbūt atskiri projektai leidžia tos postdoc‘us pasamdyti už
daugiau. O bendras lygis atlyginimų nėra toks, kad asistentai būtų taip gerai
apmokami. Aš kai buvau [minimas universitetas, kuriame dirbo prieš tai], man
pavyko gauti iš dviejų šaltinių finansavimą. Dėl to aš gaudavau atlyginimą didesnį
negu asistentas, bet dabar gaunu mažiau negu tuo metu.“ (N_Čekija)

Grupės
darbuotojai
daugiau
uždirba dėl
mokesčių

„[I]: - Švedijoje, jei pažiūrėti į algos politiką, tai visi daugmaž lygūs. Jeigu tu ten dirbti,
nenoriu ten lygint kokių profesijų, bet daugmaž algos bus panašios. Nebus ten, kad
aš dešimt kart daugiau uždirbu už kitą. Tarkim, kai kurie mano darbuotojai uždirba
daugiau negu aš. [T: - Jūsų komandos, tai kur vadovaujat?] Jo. Dėl mokesčių.
Kadangi mano permanent – nuolatinė ta pozicija. Nu kažkaip juokingai kartais.“
(T_Švedija)

Nėra projektų,
nėra darbo

„Pas mus buvo krizė, labai daug žmonių atleido. Kas yra minusas čia, tai yra labai
sąlyginai nestabili darbo vieta. Sakyki, šiuo momentu mes labai gerai – turim labai
daug projektų, turim projektų daugiau arba pinigų daugiau negu kad mes turim
žmonių, priiminėjam naujus žmones, kad apsidirbt galėtumėm. Tai pirmiausia pas
mus yra projektai.“ (T_Norvegija)

74

kiekvienais metais. Nu man atrodo, kad aš dar kol kas kažkaip sugebu taip viską
susiorganizuoti, kad kažkaip man tai neatrodo tragedija. Bet kita vertus, kitiem
žmonėm – jeigu jų aplinkybės yra sudėtingos, jeigu jie turi, pavyzdžiui, vaikų
arba sergančių giminaičių, tai aš galiu tada labai lengvai įsivaizduoti, kad krūvis
tada labai nepakeliamas.“ (SH_Jungtinė Karalystė)

Dėstytojų
ir
klinicistų
pozicijos nėra
užtikrintos

Sudėtinga
gauti ilgalaikį
kontraktą,
dažniau
terminuoti

Šeimos, būsto
turėjimas
negarantuoja,
kad liksi tam
pat mieste ar
bus pratęsti
terminai

„Bet iš kitos pusės – mokslininkai labai priklausomi. Pavyzdžiui, kaip sakiau, mūsų
universitete nėra permanent, tų tokių nuolatinių vietų mokslininkam – mes grynai
esam priklausomi nuo projektų. Pavyzdžiui, jeigu aš negaučiau projekto, aš turėčiau
kažkur važiuot, kažką keist. Šituos virš 10 metų išbuvau dėl to, kad labai sekėsi
mano profesoriui ir man rašyti projektus ir gauti finansavimą, kad galėčiau daryti
darbą toliau. Bet kitaip – tik dėstytojas turi tą pastovų finansavimą. Visi kiti
mokslininkai gyvena nuo projekto prie projekto. Tu turi tikrai gerai dirbti. Dėl to,
Lietuvoj aš matyčiau tą problemą, nes jeigu nuo to priklausytum, tu negalėtum tiek
daug metų gauti projektus, nes kažkaip būtų sunku iš vieno fondo metai po metų
gauti finansavimą, kad ir kiek geras ar blogas tu esi.“ (N_Airija)
„Pas mus, kur eina tie klinikiniai – klinikinės pakraipos, nu klinicistai – ne į mokslą,
bet klinikinius dalykus mokina universitete – tai jų pozicijos nėra užtikrintos visiškai.
Daug mažiau užtikrintos nei Lietuvoj. Pavyzdžiui, dėstytojai – jų kontraktai
atnaujinimai kiekvienais metais. Tai, pavyzdžiui, sugalvos dekanas ar katedra
sumažinti pozicijų skaičių, tai gali labai greitai – vienus metus turi darbą, kitus metus
jau nebeturi darbo. Tai čia šito Lietuvoj nėra. Suprantat, čia reikia labai atsargiai tuos
visus pliusus ir minusus vertint.“ (M_Kanada)
„Ir tai yra aišku taip pat negarantuota, kad ten tu liksi nuolat. Dažniausiai tai būna
šeši, Vokietijoje tai yra šešerių metų kontraktas. Kitose šalyse šiek kiek kitokia
sistema, tai duodamas tas šešių metų laikas podoktorantūros moksliniam tyrimam,
ir jeigu tu surenki tam tikrą skaičių tam tikros kategorijos publikacijų, tada tau
pasiūloma profesūra. Kitu atveju tu sekantį vėl dalyvauji darbo rinkoj ir žiūri ką tu
gauni toliau. Iš esmės mokslininko karjera visur ji tokia, socialiniai mokslai nėra
kažkuo ypatingi. Tas pats yra ir fiziniuose moksluose. Tas geografinis aspektas yra,
tu turi su tuo susitaikyti, bet bent jau Vokietija iš tos doktorantūros pusės labai labai
gera šalis.“ (S_Vokietija_a)
„„Tai realiai tas manau ir psichologinei sveikatai daro problemą ir ten tu negali
draugų išlaikyt normaliai, nes tu nuolat turi keist vietą, ir nuolat turi vis aplikuot, nes
podoktorantūros stažuotės realiai ten yra – pavyzdžiui, pas mus [Lietuvoje] dar yra
jaunojo tyrėjo, vyresniojo tyrėjo pozicijos – Anglijoj iš vis nėra tokių pastovių pozicijų.
Tu kas tris metus geriausiu atveju, kas tris metus, kartais kas metus turi vis iš naujo
aplikuoti darbui. Tai užtat skatina galbūt produktyvumą, kad tu privalai kažką
padaryt, kad gautum po to finansavimą ar darbo vietą, nu bet tas labai nestabilumas
yra.“ (N_Jungtinė Karalystė)

Lentelė 15. Iliustruojantys pavyzdžiai, apie informantų tyrimų pobūdį – individualūs ir kolektyviniai tyrimai
Kodas

Citata

Individualus darbas
Beveik visi tyrimai
individualūs

„Beveik visi mano tyrimai individualaus pobūdžio.“ (H_Taivanas)
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Rašyti vienam asmeninė strategija

Vienam žmogui
įmanoma parašyti
gerą straipsnį
Kolektyvinis darbas
Individualūs tyrimai
taip pat reikalauja
bendradarbiavimo
Vienas nieko
nepadarysi (didelių
grantų negausi)
Tendencija
bendradarbiauti kai
tyrimai empiriniai
Specializacijos
neturėjimas suteikia
lankstumo
bendradarbiauti
Bendradarbiavimas
padeda keistis
žiniomis / mokytis

Bendradarbiavimas
prisideda prie tyrimų
įgyvendinimo
efektyvumo

„Dėl mokslinės produkcijos rašymo, aš pagrinde, gal pastebėjot, stengiuosi būti vienintelė autorė. Bet tai yra, kaip čia pasakius, tikslinga strategija, todėl, kad yra tyrimai, kurie rodo,
kad jeigu yra moteris, jeigu vyrai rašo su bendraautorėm ar bendraautoriais – su kitais vyrais ar moterim – tai jiem dar pliusas užsideda, o jeigu tai yra moteris – jom užsideda minusas,
kadangi yra tie lyčių diskriminavimo tipai. Tada galvojama: „Aha, tai ji čia viena nesugebėjo parašyti, tai parašė su dviem.“ Jeigu tai bus vyras, tai bus galvojama: „A, koks geras
profesorius, kad dar įtraukė papildomų bendraautorių. Tiesiog, ta klasikinė lyčių diskriminacija. Tai aš kartais, jeigu ten yra koks kaip signature, manifestas, mūsų tyrimo projekto, tai
aš tada rašau su bendraautoriais, bet šiaip pagrinde laikausi strategijos, kad.. bent jau kol kas gaila kad jau gyvenam tokioj visuomenėj, ir ta lyčių diskriminacija vis dėl to dar gaji.“
(SH_Jungtinė Karalystė)
[T]: - Kiek teko girdėti pas matematikus ir bendradarbiavimo su kitais mokslininkais pobūdis skiriasi, pavyzdžiui, publikuojant straipsnius.
[I]: - Taip. Yra įmanoma parašyt gerą straipsnį vienam žmogui.“ (N_Čekija)
„Mano moksliniai tyrimai iš esmės yra individualūs, bet turiu kooperuoti su informatikais.“ (H_Vokietija)
„Aha, tai aš iš pat pradžių pasakysiu taip – bendradarbiavimas yra be galo aktualus. Netgi tuo metu, kai aš dirbu srity, kuri buvo pakankamai istorinė, važinėjau į archyvus, tada Šaltojo
karo istorija, bet tam, kad susiorientuoti lauke, kad susiorientuoti kokios problemos yra svarbios, kaip interpretuoti galų gale savo medžiagą – tam yra labai labai svarbus
bendradarbiavimas.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Čia vienas sėdėdamas vienas vienam ar trijuose kambariuose šito nepadarysi. Žinoma ieškom bendradarbiavimo galimybių, tiek Estijoje ir netik Estijoje. Vienas nieko nepadarysi.
Yra bendri tarptautiniai projektai.“ (N_Estija)
„Mano mokslinėje srityje vienas nedaug nuveiksi (nors, aišku, gali pvz., publikuoti studentų darbus - literatūros apžvalgas, kokybinių tyrimų ar Facebook‘o apklausų rezultatus), bet
norint gauti didesnį grantą, bendradarbiavimas yra būtinas.“ (M_Danija)
„Labai priklauso nuo žmogaus, bet dabar tai yra tendencija, ir ypač jeigu tyrimai ne teoriniai, bet empiriniai, tai trys – keturi co-autoriai tam pačiam straipsny yra dažniausiai iš skirtingų
institucijų, kurie prisideda skirtingais duomenimis, skirtingomis žiniomis, yra pakankamai toks standartinis būdas kaip dirbti.“ (S_Honkongas)
„Labai platus, atrodo tu ir į vieną pusę kažkiek, ir į kitą kažkiek darai ir plius, jeigu dar bendradarbiauji su kitais, tai kartais ta tavo sritis nukrypsta visai į šoną. Aš turiu keletą straipsnių,
kur atrodo, nu gerai aš žinau kaip daryt bioinformatiką, bet straipsnis pavyzdžiui yra apie kokią nors kiaulių vaginalines mikrobiomas, pavyzdžiui. Ir tikslas yra naudoti kiaulę kaip
modelį, kad ištirti priežastis, kodėl moterys persileidžia, kodėl nėštumas nutrūksta. Ir atrodo, nu man tai čia iš vis [juokiasi] toli nuo veterinarijos ir toli nuo visko, bet realiai yra vieta,
kur jie turi gyvūnų modelius, ir jie daro tą bendradarbiavimą su medikais ir daro bendradarbiavimą su veterinarais ir dar plius bioinformatikais. Ir gaunasi, kad tu kartais papuoli visai ir
tu gali papulti, kur atrodo net niekada nedirbai, bet jeigu tu žinai kaip daryti kažkurią tai dalį to tyrimo – tu tinki.“ (AN_Danija)
„<..> aš manyčiau kad pas mus laboratorijos labai tarptautinės – kiekvienoj grupėj – va pavyzdžiui prieš referendumą Brexit‘o, buvo inicijuotas visų laboratorijų judėjimas „Science is
global“ – kur kiekvienoj laboratorijoj nusifotografuodavo žmonės su vėliavom iš kokios šalies, kokios šalies pilietybes jie turi – kiti žmonės tris turi – ir su tuom parodyt kiek skirtingos
laboratorijos. Realiai tą tarptautiškumą tu, ir aš manyčiau, kad tas yra labai labai svarbu, nes kiekvienoj kultūroj žmonės biški kitaip mąsto, ir kai tu suvedi tuos labai skirtingus žmones,
kad net ir ne ant to paties projekto, bet į grupę, kai jie tarpusavy šnekas ir mąsto kaip čia dirbt, ką, kaip daryt – tas yra žiauriai naudinga. Man atrodo, užtat [Universitetui, kuriame
studijuojama doktorantūra] – jiem nereikia eit į pasaulį, pasaulis į jį ateina. Tai jiem kaip ir paprasta. Tada vis tiek, tie žmonės ateina iš kažkokių tai laboratorijų. Nežinau, pas mus
skyriuj – labai nedaug magistrantų, visi beveik doktorantai ir aukščiau – tai vis tiek visi atėję iš anksčiau kažkokių mokslinių patirčių, jie turi savo tinklą ir jie tą savo tinklą tiesiog kartu
suveda. Ir ten pavyzdžiui darom kokius seminarus, tai tada jie atsiskraidina savo žmones, kad jiems seminarą pravestumėm – tai tada tą tarptautiškumą natūraliai išlaiko, nes yra
daug tarptautinių žmonių. Ir pavyzdžiui man pačiai, kada mano bioinformatikinė patirtis, vis tiek, nežinau, kadangi britiškos kultūros patirtis, tai kai aš čia grįžau ir dirbau su [mokslininku
iš Lietuvos MSI], tai <..> aš kažkaip irgi galvojau: „o, jis čia moka viską ką aš moku, mes panašiai darom“, bet tada žiūriu, kad aš darau biški kitaip ir jis kažkaip kitaip daro, ir iš tikrųjų
aš net nesitikėjau ant keik naudinga buvo darbo patirtis tokioj aplinkoj. Aš kažkaip galvojau, kad jo, galėčiau aš čia viską [Universitete, kuriame studijuojama doktorantūra] padaryt,
bet tas kasdieninis bendravimas, iš kitokių patirčių susiejimo – nu žiauriai praturtina. Ir visai kitaip, nežinau, aš ten parodžiau, mano atveju labai lengvą, ir labai lengvą padaryt, o
[mokslininkas iš Lietuvos MSI] tuo pačiu jisai man parodė tam tikras programas kur jie naudoja, kur aš apie jas net negirdėjus buvau ir man labai naudinga buvo. Man atrodo, labai
sunku tą išmatuoti, įvardint, bet tas bendradarbiavimas žiauriai svarbu. [Universitete, kuriame studijuojama doktorantūra] labiau akcentuoja, kad labai džiaugiasi, celebrate‘ina, kad
mes iš labai labai daug skirtingų šalių, nežinau, mūsų pietų kalbos beveik visada yra „kaip pas jus“? –„O kaip pas jus?“ „pas mus taip ir taip“- tai tu natūraliai kažkaip prasiturtini, sužinai
įvairių šalių sistemas ar mokslą.“ ( N_Jungtinė Karalystė)
„Labai daug bendradarbiaujam, nes genetikoj yra daug retų ligų ir paprastai tai būna koks vienas žmogus pasaulyje, kuris pavyzdžiui tuo užsiiminėja, ar kažkokiu baltymu, kurį atradai
nauju, ir tada tiesiog kreipiesi į tą laboratoriją, kuri jau daug metų dirba toj srity – tada nereikia visko iš naujo pačiam nupirkti, įvaldyti ir yra labai patogi tokia kolaboracija.“ (M_Izraelis)
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Bendradarbiavimas
padeda mokslinės
produkcijos
konkurenciniame
lauke

„Aš sakyčiau, kad jeigu žmogus pastoviai spausdina, na, kad ir du straipsniai per metus, kad ir vienas – bet reiškia tas žmogus, reiškia jisai, jo progresas nesustojo. Jis spausdinasi,
jisai sugeba išsispausdinti ir taip toliau. Tai čia ar šeši ar septyni, aštuoni straipsniai ar vienas, ar du – aš čia nematau didelės problemos tame. Sakau, konkurencija darosi vis didesnė.
Tai, matyt, ateis diena, kad ir mes tiek straipsnių negalėsim turėti. Vis tiek sunkės. Bet aš labai daug su kuo dirbu, tai už tai pas mane tų straipsnių daug. Mane kviečia į visokius
komitetus, aš labai bendradarbiauju su daug kuo, tai už tai aš jų daug ir turiu. O ir mūsų fakultete kiti mažiau turi per metus.“ (M_Kanada)

Lentelė 16. Iliustruojantys pavyzdžiai, kaip atsirenkama su kuo bendradarbiauti
Kodas

Citata

Priklauso nuo laiko ir turimų resursų
Bendri
Tema ir klausimas
interesai

[T]: - O jūs pats kai renkatės bendradarbius, kokius esminius kriterijus išskiriate? Čia labiau ne apie šalį, o apie instituciją ar konkrečius mokslininkus.
[I]: - Tiesiog priklausomai nuo laiko ir resursų kuriuos tu dabar turi. Šiaip į žmones nežiūriu taip. Net negalvoju apie tai kažkaip.
[T]: - Svarbiau tema, kurioje dirbate?
[I]: - Tema ir klausimas. Jo, gerai, mes tą sukūrėm, labai faina, darom kažką toliau. Tas pats buvo su tais vaikinais iš Vilniaus. Pabandom, pabandom ir kažkaip tai
gavosi. Šiaip jo.“ (T_Švedija)
„Iš mokslinės perspektyvos reikia bendrų interesų, reikia bendrų tikslų. Ir iš esmės turint tuos bendrus tikslus, įtaka tautybės iš esmės to nesudaro. Tautybė ta
prasme nebeaktualus reikalas, jeigu yra bendri moksliniai tikslai, kuriuos reikia pasiekt.“ (N_Estija)
„Bet vis tiek, tuos žmones reikia pakankamai pažinoti, kad gerai sutaptų interesai, nes vis tiek tie tyrimai tęsiasi metus, du, tris ir ne vieną dieną kalbiesi, šnekiesi,
diskutuoji. Turi ir asmeniniai kažkokie sutapti – vos ne kaip santuoka – negali iš to išeiti ir turi rasti kompromisus ir galbūt kažkam nepatinka darbo metodai, vienas
su kitu nesutaria dėl terminų, nes vienam kažkas kitas yra svarbiau, tai kol išsiglūdini ir randi tuos puikiausius sau partnerius, su kuriais bendradarbiauti, tai
užtrunka laiko“ (S_Honkongas)
„[I}: - Jo, paprastai pavieniai žmonės ir jų projektai tau yra įdomūs. Jeigu tu pats nori kažko pasimokyti, gali aišku rasti kažkokį specializuotą centrą, bet jeigu
konkrečiam projektui, tai tiesiog iš PubMed paprastai ieškai, kas tuo užsiiminėja ir tada parašai. <..>.
[T]: - O kai jūs galvojate su kuo iš galimų partnerių savo srity bendradarbiauti, ar jūs turite išsikėlusi kriterijus, kad tas žmogus ar ta institucija turėtų atitikti, kad jau
su jais galvotumėt, „aš norėčiau dirbti“? ar tai tik tematika ar yra ir daugiau kažko?
[I]: - Ne, aš sprendžiu paprastai iš to, kokiuose žurnaluose jie spausdina savo mokslinius tyrimus. Tai turi būt geras žurnalas, aš paskaitau jų straipsnius, žiūriu ar
tos metodikos, kuriom jie užsiiminėja, tinka mano tikslam ir kelintais metais atspausdinta, nes jeigu seniai, tai, matyt, jau gal nebeužsiiminėja tuo, tai reikia ieškot
paskutinių kelių metų darbų“ (M_Izraelis).
„Kažkaip irgi natūraliai gaunasi. Neturi to spausti labai, nes nežinau gal šiaip tai danai, ir aš kadangi dirbu čia daugiau laiko, man atrodo, jie labiau linkę būti su
savais. Ta prasme su tuo ką tu žinai vietoj. Jeigu jie bendradarbiauja su kažkuo iš užsienio, tai sakau, arba kažkas tai pašnekina ir jie prisijungia, bet kad patys jie
labai ieškotų<..> Jie daugiau ieško ten, kur patys neturi ekspertizių. Kažkokioj srity, kur tikrai jiem yra kažkas ko jie neturi, ką jie gali apsisemti – naujų žinių arba
išvykti.“ (AN_Danija)
„[T]: - Kaip suprantu, tas bendradarbiavimas iš mokslininkų iniciatyvų gimsta?
[I]: - Taip, tai vėlgi tas priklauso nuo klausimo, koks tyrimas, kokių ekspertų reikia, taip sakant, <..>. kad kompetencija būtų,.“ (A_Švedija)

Abipusis interesų,
tikslų sutapimas
Pagal tyrėjų
atliekamus
projektus
Profesinės
kompetencijos

Žiūrima pagal
žurnalus, kur
spausdinasi

Ieškoma ten, kur
patys neturi
ekspertizių
Ekspertų poreikis
priklauso nuo
tyrimo klausimo
Pagal tai ar
geriausi savo srity
Asmeninės
savybės

Kompetencija ir
noras
bendradarbiauti
Gebėjimas
komunikuoti
Žmogiškumas
Sutarimas

„Dažniausiai nori į komandą imti žmogų, kuriuom gali pasitikėti, kuris padaryt gali geriausiai.“ (T_Norvegija)
„Pagal mokslinius kriterijus. Jei turi kokią idėją, ką nori daryti, žiūri kur stipriausi.“ (N_Airija)
[T]: - Jeigu tenka bendradarbiauti, su kitais tyrėjais, kokie aspektai Jums asmeniškai svarbiausi renkantis partnerius bendriems tyrimams įgyvendinti?
[I]: - Kompetencija ir noras bendradarbiauti.“ (M_Danija)
„Ne visada pasiekiam rezultato kokio norim, tenka pakeisti, modifikuoti, bet tos žmogiškos savybės yra be proto svarbios tokiam darbui. Normali komunikacija,
normalus
supratimas, žmogiškumas yra labai svarbu.“ (T_Norvegija)
„Renkantis partnerius man svarbiausia asmeninis pasitikėjimas ir sutarimas (negaliu dirbti su man nemaloniu žmogumi, kad ir koks geras specialistas jis būtų).“
(H_Vokietija)
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Pasitikėjimas (paremtas pažinojimu,
bendra patirtimi ar
rekomendacijomis)

Karjeros stadija
Suteikiamos galimybės

„<..>žiūri paskui iš asmeninės pusės – kokia yra asmeninė patirtis ar kolegos pažįsta, ar patikimas partneris, nes jeigu kažką, projekte taigi yra – jeigu priimi kaip
parterį, tai jau gaunasi kaip įsipareigojimas, tai svarbu, kad būtų patikimas.“ (A_Švedija)
„[I]: - Pavyzdžiui, mūsų laboratorijoj mes neturim visko, kad padaryt nuo A iki Z. Pavyzdžiui, jeigu turi idėją dėl sveikatos poveikio, mes galim surinkt tuos
aerozolius, turim labai geras priemones juos analizuot, jų chemines savybes, bet pavyzdžiui, mes negalim pasižiūrėt poveikio sveikatai. Tada žiūrime kurioj
laboratorijoj, kokius žmones mes pažįstam. Ne tai, kad pasižiūrim pačią geriausią laboratoriją pasaulyje. Ne, tu žiūri ar tu pažįsti ką nors iš tos laboratorijos, tada
su jais bendrauji, ar jie būtų sudomini dalyvaut tuose tyrimuose. Tai sakau, du kriterijai turbūt – kad būtų labai geri savo srity ir kad tu kažką jau pažinotum. Tada
bendradarbiauji.
[T]: - Tas pažinojimo elementas svarbus dėl pasitikėjimo?
[I]: - Būtent. Ir kad jie tavim pasitikėtų. Nes jeigu šiaip prieisi, galvos – „kas tu čia tokia?“ svarbu, kad žinotų tavo reputaciją, kad tu tikrai gali kažką padaryt ir tada
jie suinteresuoti tada dirbti. Nes vis tiek tai reiškia, kad arba tu turi projektą, bet tas retai kada būna, tada reiškia, kad tu turi rašyt bendrą projektą. O tai yra
didžiulis indėlis tavo laiko ir taip toliau. Tai, kad be reikalo nešvaistytum, tu turi jau žinot tą žmogų. (N_Airija)
„Paprastai bendradarbiauji su tais, kuriuos pažįsti iš ankstesnių projektų/darboviečių.“ (M_Danija)
„Geri ryšiai, geros rekomendacijos. Tas yra labai svarbu, nes labai nenoriai mes imam visiškai nežinomą partnerį, nes patirtis rodo – nu turi būt, nes tie dideli
projektai būna dažnai sudėtingi, būna daug iššūkių ir jeigu tu nežinai kaip su žmogum teks dirbti – nu nenori tokių į komandą. <..> Dažniausiai nori į komandą imti
žmogų, kuriuom gali pasitikėti,.“ (T_Norvegija)
„Ir paskui jo, ar sutampa tempas, lygio, ta prasme, ar esi toj pačioj karjeros stadijoj ir taip toliau“ (S_Honkongas)
„<..> tada kokios galimybės yra atlikti tyrimus ir taip toliau.“ (A_Švedija)

Lentelė 17. Iliustruojantys pavyzdžiai apie tai ar institucijos turi įtakos sprendimui su kuo bendradarbiauti
Kodas
Institucinis
paskatinimas

Papildomai finansuoja
bendradarbiaujant su
geromis institucijomis

Finansavimo programos
Fondų reikalavimai
Daugiašalės finansavimo
programos paskatina ieškoti
partnerių

Daugiašalės finansavimo
programos paskatina ieškoti
partnerių, bet
bendradarbiavimo ryšiai
užsimezga anksčiau iš kitur

Citata
„Bet ant kiek mūsų universitetas tikslingai vysto jį – aš sakyčiau, kad gal tai yra ne top down, ne iš viršaus į apačią, bet gal labiau bottom up.
Pavyzdžiui, turiu keletą projektų kurie yra tarptautinės plotmės ir, kadangi universitetas vertina tarptautinį bendradarbiavimą su solidžiom tyrimų
institucijom užsienyje, tai aš esu keletą kartų gavusi papildomą finansavimą iš mano universiteto ten organizuoti kokiem susutikimam network‘o, ten
kokią mokslo produkciją paremt ar panašiai. Žodžiu, jie taip neateis į mūsų katedrą ir nesakys: „Nu vat prašau bendradarbiaukim su Vokietija.“ Bet
kai tu aplikuoji ir gauni kažkokį išorinį finansavimą tyrimų projektui, kuris yra tarptautinis, tai galimybė, kad universitetas iš centrinių fondų dar parems
tą projektą. Gal sakyčiau taip vyksta.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Kai kurie fondai turi tam tikrus bendradarbiavimo reikalavimus. Tad renkiesi dažniausiai asmeniškai, bet taip, kad atitiktum fondų reikalavimus.“
(M_Danija)
„Pavyzdžiui su Indija gavosi labai įdomus – kadangi viena mergaitė yra iš Indijos. Jinai mokėsi ir Kanadoj ir Norvegijoj, bet sakykim jinai yra gimusi
Indijoj ir kai buvo šaukimai (Norvegai turi tokį šaukimą tokią prioritetinę sritį bendradarbiavimą su Indija) ir buvo šaukimai, kur Norvegijos vyriausybė
skyrė kažkiek tai pinigų moksliniams tyrimams ir tiem building‘ams. Kadangi ji turi ten tų pažįstamų iš savo mokslų laikų ir iš savo draugų, tai daug
lengviau gaunasi užmegzti naujus santykius. Pajamėm ir parašėm du projektus, abu juos gavom ir dabar dirbam. Tai sakau nėra tokio recepto kaip.
Mes irgi su Lietuva, turbūt, keturis projektus esam turėję. Tai yra ant tiek natūralu. Pamatai „Norvegija-Lietuva“ bendradarbiavimo projektas, iš karto
pradedi galvoti ką. Mes dvi lietuvės dirbam šitam departamente. Iš karto pradedi galvoti ką Lietuvoj, kur dirbai, jei universitetas – aišku buvę
dėstytojai, buvę kolegos, buvę studentai draugai. Pradedi galvoti su kuo ką įdomaus galima būtų daryti ir žiūri koks šaukimas, kur mes galėtumėm
kažką nuveikti.“ (T_Norvegija)
„Taip, aš turiu ryšių, ta prasme, žinočiau į ką galėčiau kreiptis ir sakyt: „Labas, Pavelai, atsirado tokia programa, ar tau būtų įdomu? Ar galėtume
daryti kažką kartu?“ Bet tai iš kur tas visas ryšys atsiranda? Iš kur aš žinau tą Pavelą? Todėl, kad aš buvau su juo susitikęs vienoj ar kitoj vietoj, todėl
žinau kaip jis atrodo, kuo jisai domisi, galbūt mačiau jo pranešimą rimtoj konferencijoj, galbūt kalėjau su juo kavos pertraukėlėje. Tas socialinis ryšys
– va to tai reikia. Kitaip tai nežinosi, kai atsiras tokia galimybė, kad pas Pavelą galiu kreiptis, galbūt galim ką nors sutart.“ (N_Estija)
„Europiniuose projektuose labai mėgsta, kad būtų East Europe, Pietų Europa, Šiaurės Europa. Mes kai patys sėdim Šiaurės Europoj, tai mums
Lietuva labai dažnai tinka vien dėl geografinio išsidėstymo.“ (T_Norvegija)
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Projektų reikalavimai skatina
ieškot parnerių pagal
regionus
Institucijos narystė jungtinėj
organizacijoj - papildomas
šaltinis užsidirbt
Institucija
bendradarbiavimui
įtakos neturi

Partneriai pasirenkami
laisvai

Gali pasiūlyti universitetui su
kuo strategiškai
bendradarbiaut

„Nebent ten paraiškoj nurodyta, kad vienas iš partnerių būtinai turi būt iš Rytų ar Vidurinės Europos, tada turi būtinai traukti ir tada jie pradeda ieškot.
Ir buvo vienu atveju, manęs užklausė, nes kažkas rašė projektą ir prašė, kad žinai kažką iš Lietuvos, kad galėtų įsitraukti į tokį projektą. Tada aš
nurodau, rekomenduoju ir jie tada įtraukia kažką iš Lietuvos. Tokiu būdu irgi vyksta.“ (AN_Danija)
„Šalių tikrai neprioretizuoja, gali dirbt su bet kuo, svarbu, kad būtų lygis. Kartais ir mechaniškai žiūri į tavo išeigą – paskaičiuoja straipsnius ir
panašiai. O dėl krypčių, aš manau, kad yra iniciatyvų, nes jie dalyvauja kažkokioj jungtinėj organizacijoj dirbtinio intelekto, kurioj dalyvauja <..>
akademija, <..> universitetas, <..> miestas, tai jie kaip ir ieško, kas tarp mūsų mokslininkų instituto galėtų prisidėt prie tos srities. Jei nori pinigų gauti
ir daugiau dirbti ir esi pasiruošęs keisti savo profilį, yra paskatų.“ (N_Čekija)
„Universitetas nenurodinėja, su kuo bendradarbiauti.“( M_Danija)
„Šiaip jau iš mano patirties, tai daugiausiai iš mokslininkų interesų. Kažkiek gal yra skatinama su kai kuriom šalim labiau gal, nežinau čia kaip
pavadint, trečiosiom šalim, institucijom bendradarbiauti, kad paremti jų mokslą, bet tas yra skatinama iš universiteto ir jeigu tu galbūt esi remiamas
universiteto to požiūriu, bet šiaip labiau neturi jokių nurodymų, su kuo bendradarbiaut labiau išeina iš mokslinio.“ (N_Airija)
„[I]: - Atsiranda visada ten tie planavimai iš viršaus laiks nuo laiko. Bet kas tenai kaip vyksta – nežinau.
[T]: - Ir tai jums kaip tyrėjui asmeniškai neturi įtakos su kuo bendradarbiauti, kur važiuoti ir panašiai?
[I]: - Nu ta prasme, jeigu aš neturiu tenai intereso, jeigu aš ten tik nuvažiuosiu, pasėdėsiu ir rankutėm pamojuosiu – tai koks tikslas? Būna, kad
susitikimuose taip būna. Bet iš esmės man įtakos tai nedaro.“ (N_Estija)
„[T]: - O sakykit, jeigu nėra pasirašytos kažkokios tarpinstitucinės bendradarbiavimo sutarties, jeigu taip galima pavadinti, ar Jūs kaip tyrėjas pats
galite rinktis su kuo bendradarbiauti vis tiek pagal savo interesų sritis, ar na jeigu jau yra kažkoks bendradarbiavimas su ta šalim, tai ir prioritetas
būtų labiau, kad Jūs irgi tenai su tais mokslininkais iš ts šalies ar tos institucijos irgi bendradarbiautumėt?
[I]: - Ne, jokiu būdu. Čia laisvas pasirinkimas. Kaip sakiau, kaip minėjau anksčiau tą laisvą pasirinkimą – kad Lietuvoj mokslininkai galėtų tą
pasirinkti. Pas mus labai daug šalių, aš nežinau gal apie 20 bendradarbiaujam, gal net daugiau“ (A_Švedija)
„<..> universitetas visiškai nesikiša į tai, su kokiais žmonėmis, kokiais universitetais, kokiomis šalimis bendradarbiauju, visus partnerius galiu rinktis
laisvai ir pagal tai siūlyti universitetui užmegzti strateginius ryšius..“ (H_Vokietija)

Lentelė 18. Iliustruojantys pavyzdžiai apie prioritetinių bendradarbiavimo moksle šalių sąrašo sudarymą Lietuvoje
Kodas
Neaiški sąrašo
nauda
individualiems
tyrėjams

Pačios institucijos sprendžia su
kuo bendradarbiauti

Svarbiau tarptautinių veiklų
skatinimas

Citata
„[T]: - <..> mes kalbamės su mokslinių tyrimų institutų ir universitetų atstovais čia Lietuvoje ir diskutuojama su jais apie tą tarptautinį
bendradarbiavimą, kokių čia priemonių galbūt galima sukurti, kad tas bendradarbiavimas šiek tiek galbūt būtų aktyvesnis ir ką mes girdime, tai
viena dalis sako, kad gali būti siekis importuoti žinias ir jeigu mes matom, kad mum kažkokio žinojimo trūksta tam krose srityse, tai mes ir
ieškom kažkokių specialistų, kurie tose tematikose dirba ir prisitraukiam juos tam tikromis priemonėmis čia dirbti ar dalintis savo patirtim
Lietuvoje. Kita pusė gali būti – tai jeigu mes, yra sričių galbūt, kur jau galim eksportuot į kitas šalis savo kažkokį tai žinojimą, pavyzdžiui,
teisininkai Ukrainoje prisideda prie teisinės bazės stiprinimo ir demokratijos sklaidos.
[I]: - Taip, ir va lazeriai yra žymūs.
[T]: - Taip, tai kaip Jums atrodo, ar kažkoks prioritetinių šalių sąrašas pasirenkant kažkokius tai tikslus gali būti naudingas pavyzdžiui patiems
tyrėjams? Iš jų perspektyvos žiūrint? Na, kaip Jūs sakote, kad institucija pasirašo bendradarbiavimo sutartį pagal tai koks bus projektas, kokios
kompetencijos bus tyrėjų dalyvaujančių tenais, o jei žiūrėti iš valstybės perspektyvos? Ar pačiam tyrėjui naudingi šalių sąrašai arba kažkokios
kryptys prioritetinės bendradarbiauti?
[I]: - Sunku pasakyt. Čia labai abstrakčiai gaunasi, tai labai sunku tada. Kai nusileidi prie kiekvieno konkretaus tyrėjo, tai kažkaip labai toli
atrodo. Kaip tą konkrečiai pasiekt, kad praktiškai kiekvienas mokslininkas pajustų naudą iš to. Nežinau net kaip pasakyt.
[T]: - T: Sudėtinga būtų tokį tikslą pasiekt, kad kiekvienas nors kažkiek jaustų naudą iš tokio bendradarbiavimo, pasirinkus kažkokią tai sritį ar
kryptį?
[I]: - Gal ir būtų, aš tiesiogiai nesu su tuo susidūręs. Bet žinoma, yra sudarinėjami įvairiausi sąrašai ir reitinguojami ir tie patys universitetai,
institucijos ir tas man rodos labiausiai skatina bendradarbiavimą, jeigu jie parodo potencialą būtent tų institucijų ir tyrėjai dirbantys ten. Tas
turėtų prisidėt prie platesnio bendradarbiavimo tarptautiniu mastu. Tai būtent būtų ne tai, kad nuo viršaus nuleista, o nuo apačios, kad pačios
institucijos, kas iš publikuojamų straipsnių skaičiaus su aukštais IF [T: Impact Factor‘iais?] Taip, būtent. Tas labiausiai parodo potencialą. O kad
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Jeigu bausti, kad
nebendradarbiauja - ne
Bendradarbiavimas dėl
bendradarbiavimo nieko
neduoda

Šalių sąrašai aktualūs finansavimo priemonėse

Pradėti nuo
prioritetų
išskyrimo gali būti
naudinga, jeigu
aiškūs
bendradarbiavimo
tikslai

Sąrašas
svarbus
norint
nuspręsti
iš ko
norima
mokytis,
mainytis

Pirminiame etape
žiūrėti kur
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bus sąrašas sudarytas, tai jisai... Nežinau. <..> Tai tik ir bus sąrašas, o straipsniai yra jau konkretus dalykas – tai yra įvertinta tarptautiniu
mastu: straipsniai, tarptautiniai projektai, tokios tarptautinės veiklos visokios. Va tas turėtų būti skatinama.“ (A_Švedija)
„Taip, aš daug metų, kaip istorikė viešosios politikos atsakysiu taip – tai priklauso ką jie su tuo sąrašu darys. Jeigu jie eis su tuo sąrašu per
institucijas ir skalpuos su tuo sąrašu, kodėl jie nebendradarbiauja – tai nereikia sąrašo. Jeigu jie pagal tą sąrašą duos dar papildomai pinigų –
tai aš sakyčiau, kad reikia – darykit sąrašą ir duokit daugiau pinigų.“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Bet tu turi tada turėti kažkokią mintį koks tavo tikslas. Nes bendradarbiauti dėl to, kad bendradarbiauti, tai nieko neduoda. Reikia
bendradarbiauti, kurti tuos ryšius dėl kažko. Nesakau, kad tai nesuderinama abu dalykai, bet pagal geografinę situaciją šiuo metu tai yra
atskirtis. [suskamba telefonas]. Tai vat būtent, nuspręsti į kurią pusę fokusuotis, nes jeigu mokslas, tai taip, tada mes išnaudokime ką turim.
Turim Baltistikos institutas Harvarde – jie mus žino. Eiti per visas sritis tada – mes norim būti Harvarde, bet tai ten tu ne [skamba telefonas]. Na
bet tai bus kitoks ryšys, negu kad tu pritrauksi žmones kurie galbūt kada nors grįš namo. Na bet čia ne mano darbas nuspręsti to, ko norima,
bet be strategijos tai tikrai tas bendradarbiavimas dėl bendradarbiavimo tai, nu nežinau. Skamba taip truputį keistai.“ (S_Vokietija_a)
„Tiesiog jeigu ekspertas sėdi Japonijoj ar dar kitur.. nežinau. Dabar tarkim ok, jei rašai kokį projektą europinį – dabar Brexit‘as, ane? Tai tu
galvoji kiek yra gerų mokslininkų JK, bet tai blogai atrodys aplikacijoj, kadangi mes imsim kaip partnerį JK. Ten galbūt kažkas, kuris sprendžia
dėl aplikacijų galvos: „mums nereikia tų.“ Tokia kažkokia politics, kad žmonės blogai į tai žiūrės. Tai tokie aišku man teko tokiose situacijose
būt, kad mes tarp tų partnerių JK atsisakėm dėl tokių politinių priežasčių. Bet irgi tarkim, jeigu tai priklauso nuo finansavimo, jeigu yra kažkoks
koks nors Nordic Alliance bla bla, tai ir bandai.“ (T_Švedija)
„Ypač studentų mainų programos, tai labai svarbu. Taip pat akreditacija. Dabartinis universitetas yra akredituotas universitetas, tai palaikyt ryšį
su kitais to. Ypač studentų mainų programos ir kad tai yra visais lygmenimis tai yra svarbu. Nes, neseniai mes pradėjom bendradarbiauti su
Hebrew University Jeruzalėj visais lygiais. Tai pirma, visa tai prasideda nuo studentų mainų, o paskui mokslinis bendradarbiavimas iš to seka.
Nes kokia yra esmė – kada galima daryti studentų mainus? Kada yra programos, kurios atitinka viena kitą. Tai reiškia jau parodo, kad toj
institucijoj yra žmonės, kurie dėsto panašius dalykus, o tada rutuliojasi toliau. Su kai kuriomis institucijomis mes bendradarbiaujam labai daug
laiko – 30 metų, su kitomis – yra šviežiai prioritetiniai, tai pavyzdžiui, Izraelis buvo viena iš prioritetinių šalių Ekonomikos departamento, nes
labai ten stiprūs behavioural finance, ten yra šitos srities šaknys ir jie ten turi ir eksperimentus daro, turi strong experimental lab, tai kad pradėti
– viskas prasideda nuo studentų mainų programos ir žiūrėsim kad iš to išaugs. Tai yra tos prioritetinės šalys. Taip pat turim problemų, norim
bendradarbiaut su Australija, - labai toli, na tai kas geriausia? Studentų mainai – atvažiuos pas mus, išvažiuos iš mūsų. Tie studentų mainai, tai
galbūt magistrantai pradžioj važiuoja, o paskui gal bakalaurai, nes visgi daugiau magistrų programos būna akredituotos ir tu gali jas konvertuoti,
paskui doktorantai važiuoja. Na ir visa tai rutuliojasi, bet daugiausiai tai visa tai vis tiek ateina iš asmeninio [T: pačių mokslininkų?] Taip, nes
tiesiog žinai – ten yra šito centras, mums reikėtų bendradarbiauti. Kaip bendradarbiauti? Aha, lengviausias kelias, aišku, jei tai yra Erasmus
network‘as, tai iš vis labai super, nes tai yra labai lengva bendradarbiavimą pradėti. O tada, kai jau atvažiuoja studentai, toliau jau tai seka
natūraliai. Paskui nueina ir į kitus lygius. Bet tam reikia turėti programas. O kiek žinau, tai yra vienas, ar ne [minimas universitetas Lietuvoje] yra
mūsų sąraše išvažiuot studentams. Nes nėra anglų kalba tinkamai dėstomų programų. Tai yra didžiulis dalykas, nes, na, neatvažiuos. Tada tie
patys vokiečiai studentai – na, jie lietuviškai paskaitų negalės lankyti. Jeigu jiems nėra iš ko rinktis čia kursų.. kas iš to, jeigu mes turėsime
formalią bendradarbiavimo sutartį, jeigu jie negalės susirinkti tų kreditų čia bestudijuodami? Tai taip pat ir iš aukštesnių lygių tada, na jei ten
nieko įdomaus, tai nieko įdomaus. Bet su tom prioritetinėm šalim, aš manau, kad tai yra labai svarbu. Turėti aiškų sąrašą, aiškią politiką ir
manau, kad sudarius tą sąrašą, tada galiam žiūrėt – norim su šitom institucijom keistis, norim, kad iš jų pas mus atvažiuotų studentai, žiūrim ką
jie – kokios pas juos programos, kaip jie dėsto, na ir kopijuojam. Nes be to tai.. bet aš manau, neturėti politikos yra daug blogiau nei turėti
prioritetus. Ir aš manau, kad tai, ypač su mintim apie grįžtančius lietuvius – taigi žinom kur jie išvažiuoja studijuoti lietuviai. Tai su tomis šalimis
studentų mainų programos, čia gal net būtų lengviau kažkiek tam tarpiniam variantui kol išsikristalizuoja pasiūla kursų anglų kalba. Susigrąžinti
pradėti nuo to. Ir pasirodyt, kad mes čia turim, pas mus čia galima. Čia turi būti ilgalaikis politinis strateginis planavimas, ko siekiama. Nes jeigu
tikrai siekiama susigrąžinti nutekėjusius protus, šiuo metu yra auksinis šansas, nes norinčių grįžti jau yra. Tik tiek, kad na, nėra galimybių. Netgi
jeigu bakalaurą užsieny studijuoji, parodyt kad čia yra pas mus magistrantūros programos, kurios yra stiprios, anglų kalba dėstomos, tyrėjų su
orientacija į mokslinę karjerą, paskui bus galimybė gerą doktorantūrą čia daryti – žmonės atvažiuos, grįš. Nes dabar kodėl jie išvažiuoja?
Išvažiuoja todėl, kad programos neatitinka lūkesčių, ypač socialinių mokslų srity. Fizinių mokslų jie išvažiuoja vėliau nes, nėra tyrimų bazės,
laboratorijose sudėtinga ir visa kita, bet bakalaurą baigia, nes čia jie yra stiprūs. O ekonomikos išvažiuoja arba po bakalauro arba po
magistrantūros, nes programos silpnos. Ir jeigu jie nori, na, mažuma galvoja apie mokslinę karjerą, netgi ir apie privatų sektorių, na, jau jiem ten
tai kas dėstoma ten yra daug labiau aktualu ir naudinga nei dėstoma čia. Iš dalies kiaušinio ir vištos problema, nes neaišku kas nuo kurios
pusės pradėt. Taip pat iš analizės pusės turėti kažkokius duomenis, na aš pati kai važiavau į studentų mainus prieš daug metų, tai buvo labai
jiems svarbu, po to, kad kai aš grįžau į Italijos universitetą, tai labai ten: „ar užteko kursų pasiūlos“ kažkoks toksai tikrai, kad spręsti problemas
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čia ir dabar, nes ir truputėlį semestrų laikai neatitiko, iš visų pusių. Ar u-teko kursų anglų kalba, kokia buvo kokybė. [T: po to sprendžia ar toliau
palaikyti ryšį?] taip ir tas toksai feedback‘as gaunasi, ne tai kad, nes tiem kas grįžo tokia truputėlį harmonizuota apklausa – renkam duomenis,
žiūrim. Bet tai vyksta ne tik iš universiteto pusės, o šalies mastu. Išvažiavo ten, ten patiko, ten nelabai. Tikrai iš tų mainų programų studentams
gal net ir įdomiau ta galimybė pamatyti Kauną, pamatyti Klaipėdą – seminaras intensyvus savaitei ten, savaitei ten - juk tai tikrai galima nes
vienam universitetui užsiimti, sukurti vienam anglų kalba visą magistrantūrą yra didžiulis iššūkis nuo nulio iki... Bet jeigu su bendradarbiavimu,
tai manau, kad tikrai būtų įmanoma. Patiems studentams tikriausiai įdomiau. Ypač Erasmus elementas didžiulis yra kultūros pažinimas ir visa
tai turi ateiti ne, na pati Erasmus programa kažkiek tai duoda to, universitete ten jiems užtektų rūpesčio ir vien užtikrinti mokslo kokybę. O
socialiniai aspektai galėtų būti tiesiog organizuojami kažkaip truputėlį kitaip. Nes tikrai didžiulė dalis, bent jau mes kai buvom, kai aš buvau
[Čekijoj], tai na netgi buvo susitikimai visų Erasmus iš visų universitetų, tai kažkokios ekskursijos, nes susidaro skaičius tų žmonių. Tas kažkoks
tai turi būti noras daryti gerai, noras, kad žmonės išvažiuotų galvodami: „na čia buvo fainai.“ Čia tai tikrai galėtų įsijungti kokia Švietimo
ministerija – paskatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų universitetų, institucijų ir aišku padėti įgyvendinti, kad bent jau būtų kažkas, kas žino
visus akreditacijos reikalavimus. Aš manau, kad turint prioritetines šalis yra lengviau pažiūrėti fiksuotai į tai kokios praktikos yra ten per visus
lygmenis. Nes tikrai, kaip aš sakiau anksčiau iš to mokslinio lygio, tai tikrai yra iš ko mokytis, bet nesimokom kol kas. <...> Jei tikslas yra išlaikyti
ryšį su lietuvių protais, reikia žiūrėti šalis į kurias emigravo lietuviai – Skandinavijos šalys, Britanija, Airija, Ispanija, na ten kur yra išvažiavę
lietuviai su šeimomis, su vaikais, jie ten auga, ten bus, bet per visas šitas studentų programas išlaikyti ryšį. <..> Jeigu esmė yra suburti tą
lietuvių diasporą mokslinę, kuri bendradarbiauja, kur yra na grįžimai, kur žmonės išvažiuoja, bet grįžta, atsiveža, na, tai tam reikia tada pradėti
galvoti nuo žemiausio lygio. Išvažiavo su šeimomis, tas jaunimas bus studentai, jie galbūt pasinaudos šita mainų galimybe atvažiuoti. Tada
galbūt užsikabins, atvažiuos magistrantūrai. Na pabaigė doktorantūrą, užsikabins, atvažiuos čia. Tai čia vienas aspektas.“ (S_Vokietija_a)
„Taip, bet jeigu galvoti į priekį, tai manau būtų tikslinga pavyzdžiui pasirinkti šalį, kuri yra stipri tame, ką Lietuva mato prioritetine sritimi ir tada ar
kažkokias stipendijas ar podoktorantų programą ar doktorantų programą. Tiesiog tam, kad paruošt specialistų toj srity, kur jie toliau dirbs – gal ir
pavieniai, bet pas juos jau bus bazinės žinios, žinios kaip vystyt tą. Aš manau, kad tai vis dėl to yra tikslinga labiau ne pagyvenusių, o jaunų
specialistų ruošimui.“ (M_Izraelis)
„Jei yra objektyvas padaryti Lietuvą žymią visame pasaulyje, na tai tada reikia žiūrėti kur yra aukščiausi tyrimų centrai. Na, tada būtų kitos šalys
– Izraelis, yra Jungtiniai Arabų Emyratai, na, kur yra.. viskas priklauso nuo to koks yra tikslas. <..> O jeigu mes norim tik tai iš to puristinio
elemento žiūrėti – aukščiausias, geriausias, kad būtume frontier tyrimai, na tada reikia labai gerai atsirinkti kokia yra sritis, kur mes norim
pirmauti. Na, taip, aišku čia Lietuvos bankas stumia FinTech‘ą, digital currencies, na, tada atsirinkit pagal tai.“ (S_Vokietija_a)
„Bet reikia pradėti be abejo, kaip tie mokslininkai teisingai ir sako, jeigu pradėti nuo esamo bendradarbiavimo tikrai aukštos kokybės sričių ir ją
strategiškai stiprinti. Ir jeigu ten pasirodo, kad yra kažkokie klasteriai, kad tikrai yra daug ryšių tarp Vokietijos, Italijos ir, nežinau, Suomijos, - tai
kodėl gi ne. Būtų netgi labai iš tikrųjų tikslinga. Tarkim, Suomija – gal yra daug universitetų Suomijoj, kur turi tokį stereotipą, kad va ten Baltijos
šalys – ten truputį atsilikę mokslininkai akademiškai, čia tas sovietinis background‘as – tai jeigu pavyzdžiui, paremt tikrai stiprius mokslininkus,
kurie jau bendradarbiauja, kad jie kažkaip plėstų savo žinias ir tą projektą kituose Suomių universitetuose, keltų įvaizdį visos mokslinės bazės
Lietuvoj, tai aš sakyčiau netgi labai geras dalykas. Nes yra tų stereotipų iš tikrųjų tarp mokslininkų irgi.“ (SH_Jungtinė Karalystė)

Lentelė 19. Iliustruojantys pavyzdžiai apie trikdžius bendradarbiaujant su Lietuva
Kodas
Asmeniniai trikdžiai
Laiko trūkumas
Ne visada aišku, kada į
Lietuvą atvažiuos
Interesų neatitikimas
Sisteminiai trikdžiai
Informacijos trūkumas
Finansavimo nebuvimas ar
neužtikrintumas

Citata
„Buvo mane ten VGTU pakvietę, kad atvažiuot kažkokią prezentaciją padaryt ir taip toliau. Tai tokie dalykai aišku – visada mielai. Kartais norisi, bet laiko nelieka.“
(T_Šveicarija)
„Ne, tikrai ne. Jokių trukdžių. Gal iš mano pusės daugiau – ne visada aišku kada aš vasarą galėsiu atvykti.“ (S_Honkongas)
„Nežinau, ar tai pavadinčiau trikdžiu, bet buvo intencija bendradarbiauti, iš kurios nieko neišėjo. <..> Asmeniniai, nes projekto tema neatitiko mano interesų (ir darbines
situacijos) tuo metu;“ (M_Danija)
„Info sklaida siaubingai siaura – naujų darbo vietų skelbimas nėra viešas (priešingai nei daugumoje valstybių, kurios nori pritraukti talentą iš užsienio).“ (S_Vokietija_b)
„Antra problema – finansavimo nebuvimas arba jo nepastovumas (pvz. visiškai neaišku, kokios trukmės ir kada skelbiami konkursai mokslo projektams).“ <..> Plius tarifai
darbo labai skiriasi Lietuvoje bei Vakarų Europoje.“ (S_Vokietija_b)
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„Iš esmės trikdžių nėra, nes be ERASMUS+ mus labai remia dabartinis baltistikos centrų bendradarbiavimo projektas <..>. Tačiau šis projektas baigsis 2023 m., o su juo ir
dosnus studentų ir dėstytojų mainų finansavimas. Vien su ERASMUS+ negalėsime garantuoti tokios studijų kokybės, kokią turime dabar. Projektas finansuoja ir lietuvių
kalbos lektoratą <..>. Taigi didžiausias trukdis yra nežinia. (H_Vokietija)
„Ir vienu momentu buvo visai neblogi fondai, kurie finansavo Lietuvos-Norvegijos tą bendradarbiavimą, bet po to buvo pakeistos kažkiek sąlygos ir mums, sakykim, jeigu
projektas mums dengia trisdešimt procentų mūsų išlaidų, tai mums visiškai neaktualu, nes mes neturim visiškai iš kur tuos septyniasdešimt gauti. Mums tai pristabdė
bendradarbiavimą.“ (T_Norvegija)
„Biurokratija yra didelis trukdis.“ (S_Vokietija_b)
„<..> sisteminiai, nes pasiūlymui realizuoti buvo skirta mažai laiko, ir reikėjo surinkti labai daug parašų iš įvairaus lygio vadovų.“ (M_Danija)
„Lietuvoj labai daug popierizmo. Tikrai daug tokių pasirašyt, parašyt, - to, ko mes tikrai niekada net nebūtume pagalvoję. Labai daug parašų, labai daug štampų mėgsta.
Čia eina daug labiau pasitikėjimo. Ir aš kiek supratau Lietuvoj yra labai tokia apibrėžta sistema, kaip tu netgi, aš nežinau kiek jau čia metų praėjo, sakykim lėktuvo bilietą
žmonės negalėjo pirkti – man reikia rytoj skristi, atsidarau ir perku – šito jie neturėjo ir man tai pasirodė, kad tai labai. Žinot, toks darbo vietų kūrimas – jisai labai sumažina
efektyvumą darbo. <..> Net ir įsigyti chemikalus jie konkursus skelbia. [T: viešuosius pirkimus?]. Jo, jo, jo. Man atrodė šitas labai neefektyvu. Man reikia chemikalų staigiai
– pas mus yra atsakingas žmogus, aš jam pasakau, kad man reikia ir žinau, kad rytoj, vėliausiai poryt jis bus laboratorijoj. Aš neturiu laiko, man reikia, pritrūko poros
gramų kokio chemikalo. Sakykim šitas man pasirodė labai didelis skirtumas. <..> Vat ko Lietuvoj, man atrodo jiems šiek tiek sunku, kad tu turi numatyti ką tu keturis metus
darysi į priekį, kas yra nerealu. Ypač mūsų srity – tu pradedi daryti tyrimą ir tu matai, kad ne taip gaunasi kaip tu planavai, tu turi priimt sprendimą šiek tiek keisti savo
planus ir tai čia yra labai paprasta. Parašai kodėl tu naudosi tuos pinigus šiek tiek vėliau, nes žaliava neatkeliavo arba nesigavo rezultatai tokie geri, kaip tu norėjai ir tu dar
kažką bandysi. Bet čia yra labai taip viskas paprasta ir visi tiki, kad tu nespecialiai čia pinigus išplovei ar dar kas nors. To streso ir taip pakanka ir tie administraciniai
dalykai tau padeda, o ne stabdo tavo darbą. Man atrodo šito buvo dirbant su Lietuva.“ (T_Norvegija)
„Tačiau šitai nėra lengva - jau penkti metai "kovoju" dėl bendros tarptautinės studijų programos su [minimas Lietuvos universitetas] ir [minimas Italijos universitetas]
universitetais. Dėl studijų programos su kolegomis sutarėme jau seniausiai, visi esame ERASMUS+ partneriai, keičiamės ir dėstytojais, ir studentais. Tačiau
administraciniame visų trijų universitetų lygmenyje stringa formalūs dalykai. Visa tai man kainuoja labai daug nervų.“ (H_Vokietija)
„Nu bet vis tiek aš jau gavau pastabą kelis kartus, vieną kart net iš dekano buvusio, kad reiškia pas mane tos specializacijos labai geros nėra. Jie norėtų, kad aš daugiau
specializuočiaus ten kur mano sritis, o aš kai Lietuvoj, tai kadangi aš tą metodologiją aš labai gerai suprantu, tai aš galiu bet kokiam projekte padėti. Absoliučiai bet
kokiam. Tai pas mane labai plati ekspertizė ir man visai tas pats kokį tu man <..> projektą paduosi. Aš vis tiek galiu padėt. Bet jie labiau norėtų, kad aš daugiau
specializuočiausi. <..> Jiem norėtųsi, kad aš laikyčiausi toj savoj srity. Nu tai aš jau dabar lietuviams sakau – žinokit brangieji, jau aš dabar jum kiek padėsiu, vis tiek
padėsiu, bet man geriau būtų, kad man nors keli darbai eitų, nes irgi žinot, naudoju savo laiką ir taip toliau. Paskui pasižiūri į publikacijas ir sako: „nu tu pasižiūrėk,
brangioji, nu tu turi visokias, viskas gerai, bet ne visai tavo tema.“ Pavyzdžiui, kai kam tai nepatinka. Aš tai nematau problemos, bet vat ima kai kam ir nepatinka. Tai turiu
atsargiai. <..> Mano pagrindiniai tie tarptautiniai kontaktai tai yra su Lietuva. Bet norėjo, jau mano departamento vadovas sakė, kad „norėtume, kad tu truputėlį plėstumeis,
gal mažiau su Lietuva, bet daugiau su kitom šalim.“ Nu jei jiems tai norėtųsi, aš vis tiek lietuviams nesakysiu „ne“ geriem projektam, bet aš vis tiek, žinot, mano darbas
pagrindinis čia, atlyginimas tai iš čia eina. Tai aš truputėlį turiu įsiklaust kas man sakoma.“ (M_Kanada)
„Bet tas įsitraukimas prie visokių komercinių, pusiau komercinių projektų su įmonėmis ar netgi būna kviečia dėstyti trumpus kursus. Iš tikrųjų mano universitetas net
neleidžia dėstyti, nes mes esam konkurentai – tai yra kaip iš bet kurios įmonės – IBM tu nedali eiti dviem savaitėm į Google padirbti, pasidalint savo žiniomis. Tai aš turiu
gaut rektoriaus leidimą, tas yra įmanoma, bet aš nedėsiu tam pastangų“ (S_Honkongas)

Lentelė 20. Informantų pastabos dėl administracinių aspektų, formuojant priemones:
Kodas
Biurokratijos
mažinimas

Mažiau
biurokratinių
reikalavimų
Supaprastinti
atsiskaitymą už
vizitus

Citata
„Manau, asmeniniai ryšiai tokiais atvejais taptų moksliniu bendradarbiavimu, ypač jei biurokratijos, rašant projektus, būtų mažiau. <...> mažiau biurokratinių
reikalavimų.“ (M_Danija )
„Aš manau, kad būtų gerai, jeigu būtų sumanę kažkur išvykti žmonės trumpam vizitui, galėtų labai elementariu būdu paprašyt tų pinigų. Aš kiek žinau yra
LMT kažkokia mokslininkų vizitų programa, tiesiog baisu nueit ir paklausti – galbūt tenai daug pildymo ar kažko. Jei mano kolega sugalvos atvažiuot pas
mane, ir jisai lengvai gali gauti bilietą, tai būtų labai gerai. Bet jisai nelabai organizuotas žmogus, tad aš bijau, kad jam sužinojus, kad reikės užpildyti tiek ir
tiek popierių, jisai sakys, - „ai, iš savo sumokėsiu geriau, negu tenai su jais kausiuos.“ Jeigu būtų kuo mažiau ataskaitų, užtektų pateikti mano išvykos, kad
aš tenais paskaitysiu pranešimą ir tiesiog neklauskit manęs nieko, duokit man bilietą vieną ir viskas.“ (N_Čekija)
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Adekvatus terminų nustatymas

Skaidrus konkursų skelbimas ir
finansavimas
Informacijos apie bendradarbiavimo
galimybes sklaida
Sąlygų
Sudarant galimybes
bendradarbiavimu
dirbti nuotoliniu būdu
grįstiems
projektams
peržiūrėjimas,
sudarymas
Sudarant galimybes
esantiems užsienyje
teikti paraiškas į
lietuviškas
finansavimo
priemones
Skatinant
kooperaciją ir tarp
Lietuvoje esančių
mokslininkų

Nustatant
reikalavimus dėl
anglų kalbos
mokėjimo

„Bet kiek tai bus iš karto pritaikoma, kiek tai išsirutulios į kažkokį tai rezultatą, po metų ar dviejų labai sunkiai apčiuopiamas rezultatas yra. Bet jeigu nieko
nedarysi, tai tikrai jokio rezultato nebus tai vienareikšmiškai.“ (T_Norvegija)
„LMT čia turi labai svarbų vaidmenį, bet jiems reikia būti labiau prognozuojamiems ir realistiškiems dėl terminų. Iš užsienio žmonės negali pateikti paraiškas
per mėnesį, ir dar pradėti ir persikraustyti į LT projekto vykdymui dar per kokį mėnesį ar du. Norint pritraukti užsienio mokslininkus reikia ilgalaikio planavimo
(ne kas metai vis iš naujo). Turi būti finansavimo linija, pagal kurią ištisus metus galima pateikti paraiškas mokslininkų iš užsienio.“ (S_Vokietija_b)
„ŠMSM turėtų daug aktyviau ir skaidriau skelbti konkursus bei remti finansiškai iniciatyvas, kurios skatina bendradarbiavimą su užsienio mokslininkais. Ir tai
daryti kuo skaidriau.“ (S_Vokietija_b)
„<..> išankstinė informacija apie temas, reikalavimus ir pan.“ (M_Danija)
„Mano srity puikiai galėčiau nuotoliniu būdu dirbti. Norėtųsi atvažiuoti kokį kartą per pusę metų ar metus, aptart kaip eina, progresuoja, bet tai nėra būtina.
<..> Visada yra šaunu [aut. p. gyvas susitikimas], bet mano specifinio projekto, kadangi pas mane yra genetikos partneriai [minimas konkretus miestas
Lietuvoje], tai kaip ir viską aš galiu parašyti arba pakalbėt su jais ir jie jau gali perduoti kitiem partneriam, kurie nėra genetikai. Mes kalbam ta pačia kalba,
tai jie iš kart supras tą, ką aš noriu pasakyt.“ (M_Izraelis).
„Vadinasi, turi būti sudarytos galimybės dirbti nuotoliniu būdu, o ne reikalauti buvimo visą laiką Lietuvoje (ypač jei tie mokslininkai- iš Europos Sąjungos
šalių).“ (S_Vokietija_b)
„Būna Mokslo taryboj turi tų grįžimo finansavimo šaltinių, mačiau irgi buvo. Bet aš nesiruošiu grįžti, tai man neaktualu. Jeigu būtų kažkoks, kur aš galėčiau
būti kaip pagrindinis aplikantas, bet įtraukti kažką iš užsienio, tai tada gal man būtų aktualu. Aš vis tiek būsiu čia. Negaliu grįžti.“ (AN_Danija)

„Ir Lietuvoj mes tikrai net neturim tokių galimybių, kad kažkas vienas čia kažką galėtų. Čia turi būt, galėtų ar ministerija ar Mokslo taryba bandyt apjungti
pajėgas, susijungti, kad na „mes visi čia įsijungiam.“ Taip matom, turim gražų pavyzdį su Lietuvos banko tyrimų centru, kur KTU, VU ir bankas kooperuojasi
ir stengiasi judėti link pasaulio standartų kaip tai atrodo. Baltijos šalių kažkoks tai, aišku daugiau iš Centrinio banko ateina, nes per Europos sistemą privalo
kooperuotis kažkiek, bet įjungti daugiau, tiesiog, kad tai būtų tiesiog kaip mokslo politika tokia. Kad mes, nesvarbu kur tu dirbi, ar tu KTU sėdi ar Klaipėdos
universitete esi<..>, na, o mes vieningai dalinamės, mes visi kartu, nes po vieną nu nebus gerai. Nes mes per maži. Tiesiog yra. Pavyzdžiui, na gerai pirksim
kažkokius duomenis – tai kainuoja na, nuo 10 000 prasideda duomenų tų bazių kaina. Tai vienai institucijai, vienam projektu tai yra tikrai beprotiškai brangu.
Nes net Vokietijoje net turtingas universitetas, mes ir tai stengiamės kooperuotis, kad tai būtų taip – duomenis nusipirko marketingo departamentas, bet
finansai įsijungia su projektu, dar kažkur – na, išnaudoti tai. Ir tokioj šaly kaip Lietuva, tai tikrai be šito neįmanoma. Iš visų pusių išnaudot ir tiesiog sukurti
tokį, pradžioj gal ir dirbtinai, kad mes organizuojam Mokslo taryba ar ministerija: workshop‘as – atvažiuoja visi, pristatinėja, priverčiam juos pabūti vienoj
vietoj, o paskui sukurti tą tiesiog support struktūrą, kad tai toliau galėtų rutuliotis. Taip, na ypač iš finansinės pusės, kad pasakyti, kad „mes jus paremsim –
we will back you up.“ Jūs vat pirksit kažką, yra noras, reikia šitų duomenų, bet jūs neišgalit – davai paieškom, gal kažkam kitam bus naudinga, kitai institucijai,
tai mes jus vat – nu o mes tada prisidėsim puse kainos. Sukurti kažkokias tai, tokį mikrokosmosą, kad ne mes konkuruojam, o mes kooperuojamės. Ir tai
tikrai, ypač iš tos finansinės pusės, tai tikrai, na, turi būti iš biudžeto tam skiriama. Na turi būti, kitaip universitetai neturi tam finansų. Mes nesam Amerika,
kur yra endowment‘sai, foundation‘ai ir visa kita, kur universitetas jis turi tų pinigų ir pats turi net investicinius fondus ir valdo juos. Čia yra visgi biudžetinės
institucijos ir jeigu jiems nėra paskirta iš biudžeto eilutė, kad va „čia bus kviestiniams tyrėjams, arba kviestiniam speaker‘iam“; čia bus na, jeigu mums pavyks
laimėti organizuoti konferenciją, tai mes jus paremsim.“ (S_Vokietija_a)
„Ir aišku, vienas iš reikalavimų irgi turi būti, pykit nepykit, bet jau to vadinamojo bendradarbiautojo iš Lietuvos turi jau angliškai kalbėti kažkokiam lygmeny.
Gal dar daro kažkiek klaidų, bet nu kaip kitaip bendradarbiauti? Taigi nepasiimsi vertėjo kiekvieną kartą. Čia gal pradžioj imsite tuos, kurie gali
bendradarbiauti angliškai, bet ką darysi. <...> Ir suprantat ir tada turi būt anglų kalba. Iš kitos pusės doktorantas ir turi turėt anglų kalbą. Taigi straipsniai tai
anglų kalba rašomi. Už tai jei kažkas nepatempia, reiškia, reikia eiti į kursus. Nu čia yra investicija į save, jeigu tu nori būti, tai jau viskas, doktorantūros
neduoda Maskvoj. Dabar doktorantūros yra pagal angliškus straipsnius. Nu tai čia be anglų kalbos nei iš vietos. Tai gal turėtų universitetas, nu nesakau,
kad TOEFL, bet kažkoks turėtų būti irgi į tą dokumentų pristatymą gal koks TOEFL testo rezultatas šalia projekto? Nes projektą gi bet kas gali išverst. Ir gal
koks interviu kalbos pavyzdžiui. Nu kad jau sugeba kalbėti angliškai. Nes čia gi kalbėjimas turės aukštesniam gi lygmeny eit. Kalbės apie darbą, apie visus
niuansus. Mes pavyzdžiui lietuviai galim atvažiuot paskaitas skaityti, skaidres galim angliškai turėt, bet viską išaiškint lietuviškai. Bet iš esmės tai jau reikia
turėt angliškas skaidres. Kad bent jau terminus išmokt. Bet čia jei sudarys labai normalias sąlygas, reikalavimus tvarkingus, tai faktiškai gali būt labai
patrauklu bent jau jauniems mokslininkams.“ (M_Kanada)
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Sudarant vienodas
sąlygas tiek
lietuviams, tiek kitų
šalių piliečiams
Išskiriant tam tikras
prioritetines
finansavimo kryptis

„Bet kol mes darysim išskirtines sąlygas, tai bus sunku užsimegzt tam tarptautiškumui, nes taip ir bus aišku, nes jeigu tu lietuvis – tai tau lengva čia kažką
daryti ar yra kažkokios sąlygos. Bet jeigu tu nesi lietuvis – tau jų nėra. Tai ar tikrai tai tarptautiška? Atrodo ne.“ (H_Italija)
„Mūsų sričiai reikia, kad Lietuva prioretizuotų šituos tyrimus, kad tai būtų Lietuvai įdomu. O, sakykim, visa žuvininkystės, žuvies kokybės, žuvies antrinių
perdirbimo visa tai na, tikrai Norvegija yra viena iš labiausiai pažengusių pasauly ir tikrai aš manyčiau, kad čia yra didelis potencialas. Ir tikrai Lietuvoj yra
gabių ir mokslininkų, ir įmonių, kuriems visai įdomu. Mes ir su įmonėm, ir su mokslininkais dirbam. Bet Lietuva turi pasakyti, kad tai yra prioritetas ir tada su
kažkokiais bendrais Norvegijos fondais duoti finansavimą. Mes visąlaik pasiruošę ir sakau, kiek turėjom projektų ir kiek kartų bandėm. Tai va, jei kažkas
galvos, kad tai įdomi sritis, naudinga Lietuvai, tai kažko kartu mes galim vieni iš kitų pasimokyt. Mes tikrai pasiruošę ir turim labai geros patirties. Nu kaip
sakau, mes labai priklausomi nuo projektų. Žiūrim į skirtingų šalių valstybės prioritetus, politiką, kurią kryptim eis, nes jei mes kažkur nepataikom, tai nėra
net prasmės ten kažką tai rašyti, nes visada finansuojamos tos prioritetinės sritys.“ (T_Norvegija)

Lentelė 21. Pastabos dėl neformalaus bendradarbiavimo formų
Kodas
Tyrėjus atvykti į Lietuvą
paskatintų tarptautinių aukšto
lygio konferencijų
organizavimas Lietuvoje ar
sudarytos galimybės gauti
finansavimą atvykimui į
konferenciją

Svarbus bendros infrastruktūros
didelių renginių organizavimui
turėjimas ir organizacinės
pagalbos organizuojant
konferencijas suteikimas

Citata
„Lietuvoj man atrodo trūksta tų tokių konferencijų – tarptautinių labai mažai konferencijų, kur sakykim galima būtų keistis tom žiniom ir susitikti ir kad mes galėtume
pristatyt savo tyrimus. Dažniausiai, jeigu jos yra arba jos labai išplėstos kur labai daug sričių ir nemanai, kad tau apsimoka ten važiuoti. Nes mes turim limitą, kad tik
vieną kartą per metus galim išvažiuoti į konferenciją. Tai tu tada labai pasirinkimas turi būt labai aiškus ir specializuotas – jeigu aš važiuoju tais metais į konferenciją,
tai man tikrai labai aktuali. Arba, jeigu jie organizuoja konferenciją, tai tada turėtų ir jeigu nori pritraukti mus, kad sakykim, mes pristatytumėm savo tyrimus ar nori, kad
– nu sakysim aš su savo vadovu pažįstama, bet daug kas manęs gal nepažįsta ir nori galbūt išgirsti, susipažinti ir pašnekėt plačiau ir kurti tuos bendradarbiavimo ryšius
– bet tam, kad aš atvažiuočiau, man tada turi būt arba labai palyginti aukšto lygio konferencija arba jeigu ji yra žemesnio lygio, tai tada ji turėtų būt pilnai apmokėta iš
Lietuvos pusės. Ir to nėra. Tokios galimybės nėra. Aš buvau kviesta ne vieną kartą. Kiekvienais metais realiai vyksta kažkas – ar tai Baltijos mikrobiologija, ar ten dar
kažkas tai. Kažkokios konferencijos, kurios yra mano srity, bet aš neišvažiuoju, nes man reikia pačiai apsimokėti. Ir kadangi aš gaunu tik tai vieną šansą per metus, tai
ir man apmoka tik vieną konferenciją – aš nesirenku tos konferencijos, aš važiuoju kažkur, kur man tikrai aktualu. Bet tai toks vienas iš būdų kur tu realiai galėtum savo
tyrimus pristatyt, ir pasižiūrėt ką lietuviai daro – gal aš daug ko nežinau. [T: tinklus megzti?] Jo. Gal aš pavyzdžiui nežinau lietuvių ką jie daro, ką jie veikia. Jie publikuoja,
bet kartais į žemesnius straipsnius, dėl to, kad jie nežino, kad gali publikuoti į aukštesnius, arba jiem tik trūksta šiek tiek pagalbos ir jie darytų viską daug aukštesniame
lygyje. Kartais tiesiog anglų kalba yra labai prasta ir jiem ten tos pagalbos labai minimaliai reikėtų. Bet gal jie daro nuostabius tyrimus, kurių aš nežinau, kurie gal mane
labai sudomintų ir aš gaučiau idėją ir sakyčiau „va, jeigu mes įtrauktume kažkokią genomiką į jūsų tyrimus, tas jūsų straipsnis labai pakylėtų stipriai ir būtų galima kokį
projektą kartu parašyt ir panašiai. Gal tas toks trūkumas to dalinimasis – ką aš žinau, ką jūs žinot. Viena dalis yra tų projektų, bet tam, kad daeit iki tų projektų – irgi ta
kita dalis – kad žinoti ką lietuviai veikia, ką jie daro toj mano srity. Bet tam, kad aš sužinočiau, kad nuvažiuočiau į tą konferenciją, vėlgi yra priežastys yra kodėl aš
nevažiuoju, nors labai norėčiau. <..> ir sakau, čia būtų tikrai toksai didžiulis paskatinimas, kad būtų kažkokios konferencijos ir būtų kažkoks finansavimas ar iš valstybės,
kad prisikviesti tuos užsienyje dirbančius mokslininkus, kad jiem sumokėti kaip kviestiniam pranešėjam sakykim kažką tokio, tas padėtų manau labai daug kam, jeigu
būtų tokios galimybės. Nes dažniausiai irgi lietuviai, jeigu kviečia kviestinius, tai kviečia iš užsienio kažką labai žinomo. Bet bent vieną žmogų galėtų vis tiek, arba kitus
jei ne kviestiniais, tai bent tiesiog sumokėti už kelionę ir už pragyvenimą. Vien tam, kad jie sudalyvautų. Nes tiesiog kiekvieną kartą negali persiplėšti.“ (AN_Danija)
„[I]: - Taip pat padėti organizuoti konferencijas, padėti organizuoti renginius. <...> norint, kad tos asociacijos atvažiuotų, yra dažnai Open Call – tai yra atviras kvietimas
norintiems organizuoti tuos susitikimus. Norint tai paruošti, tai reikia tam turėti pirma tai finansus, įrodyti, kad tu galėsi tai surengti ir antra – žinias. Ir laiką, kad žmogus
galėtų, kuris ruoš tą projektą, tuo užsiimti. Tai čia irgi galėtų vėlgi ministerija ar kažkas tai įvesti, kad na „mes norim būti centru organizuot.“ Na, taip matom, matom,
kad pasistengė su FinTech‘o konferencija – tikrai jos pavyksta. Tai yra į tą tokį viešumą – visa Europa žinojo, kad Lietuvoj vyksta viena didžiausių FinTech konferencija.
Taip pat ir su kitais mokslais – na, stumti tai į priekį ir būtent iš to.. na vat Varšuva sugebėjo – jie pasikvietė Europos finansų asociacijos susirinkimą, kuris yra didžiausia
finansų konferencija Europoje. Jie prieš du metus tai organizavo. Bet tai ten irgi taip buvo aišku Varšuvos School of Economics buvo pagrindinis organizatorius, bet
Varšuvos miestas, meras, na visi susitelkė, kad tai galėtų vykti. Be to universitetas vienas negali – jis neišgalės to padaryti. O be to tai ir neatsiras žemėlapyje
tarptautiniam kaip vieta, kuri verta dėmesio. Nes viena tai yra lietuviai, kurie nori grįžti, mums visada verta dėmesio, mums nereikia aiškinti, bet norint, kad atvažiuotų
dideli vardai, na jie neatvažiuos nežinodami net jeigu ir yra finansavimas, kad va: „pasikvieskim kažką atvažiuos čia padėstyti savaitę.“ Na, tai jie nevažiuos, sakys: „o
tai jie čia kažką iš vis veikia?.“ O kai tu sakai: „2022 metais čia bus EFA susitikimas, dar kažkas“, tai jie: „A, nu, jo, panašu, kad čia kažkas vyksta.“ Ir kartu šituos
bendradarbiavimo, tai per tas konferencijas, na tai jisai vėl – turi žmones fiziškai toj pačioj vietoj – tas yra labai svarbu. Iš tos pusės tai tikrai na, gal tikrai daugiau iš
finansinės, kad sukurti tiesiog galimybes kažkam tuo užsiimti. Nes tai galbūt tai gali būti, aš nežinau ar ministerijoje yra, bet gal galėtų būti žmogus atsakingas už tikrai
galimybes Lietuvoje organizuot tarptautines konferencijas. Kad sektų žinias, kada yra Open Calls, kada galima kurios ten asociacijos kažką bandyti; žiūrėti kokie
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reikalavimai, kiek jiems reikia patalpų, nes tai pirma atsiremia į tai, kad turi turėti, na ekonomikos tai, pavyzdžiui, 6-7 paralelinės sesijos – turi turėti 6-7 auditorijas
susodint po 200 žmonių, 100 žmonių galbūt. Pakui tu turi turėti kažkur susirinkti jiems visiems konferencijos vakarienei, 1000 žmonių ir visa kita. Tiesiog kiek tai kainuoja
ir kaip tu tai finansuosi; ar miestas bendradarbiaus, ar nebendradarbiaus. Visa tai taip pat atsiremia. Ar bus galimybė šitiek žmonių apgyvendinti, maisto tiekimas ir visa
kita. Vat iš tos pusės tai tikrai ir kad galbūt prisidės. Tikrai labai, bent jau kiek aš žinau – sudėtinga su tais organizavimais. Tai tikrai atima ir laiko ir viena tai yra mokslinė
pusė, nes kažkas turi tuos visus straipsnius peržiūrėti ir atrinkti geriausius ir visa kita, bet tai tam dažniausiai žmonės sutinka, bet iš administracinės pusės kažkam
administruoti tai.. taip, iš dalies šitos didžiosios asociacijos, ekonomikos asociacijos, finansų asociacijos – jos dažniausiai jau pačios yra kaip institucija ir turi už tą
Annual Meeting žmogų turi, bet kad būtų Lietuvoje, kažkas, kas su jais palaiko ryšį, jau ir tai būtų.. Nes universitetai patys jie tam neturi išteklių. Bent jau kiek aš matau,
jie neturi išteklių net organizuoti tuos finansų seminarus. Pirma, tai na, Lietuvoj gal ne tiek labai, kiek kokioj Lenkijoj ar Estijoj, kai žmonės dar dirba privačiai pabaigę
darbą universitete, arba jie apibrėžti tiek atidėstyti tiek ir tiek paskaitų, na tai tiesiog po to tu nebesigilini dar papildomai kur tau reikės skambinėti, ieškoti, daryti, [T:
atlikti tam tikrą administracinį darbą]. Taip. Nes na iš tikrųjų iš tyrėjų pusės tai tikrai administracinis darbas yra tai, ko visi stengiasi absoliut minimum, nes už tai tau
nieko neduoda. <..> na.. tai viena yra kai tu esi mokslinės pusės konferencijoje, nes aš pati esu dariusi, recenzavusi mokslinėm konferencijom straipsnius, na tai vis
tiek tai yra kažkokia professional service, nes tu kažką perskaitei, gali aptarti patobulinti straipsnį, bet būtent ta administracinė pusė tai tu turi pateikti finansinius sąmatus
ir visa kita, na.. na, na tai neteisinai išnaudojamas laikas. Nes tai yra žmogus, kuris per tą valandą galėtų padaryti kažką daug labiau naudingo. Tai tam, kad tu ten
paruoštum konferencijos finansines projekcijas, nereikia daktaro laipsnio. Reikia tik tai žinoti kaip ką daryti ir turėti praktikos. Taip pat žinoti kur kas bus ir kur yra
galimybė galbūt, taip, galbūt ne didžiųjų, bet pavyzdžiui, kad Lietuva dalyvautų centrinių bankų tyrimų asociacijoje, jei organizuoja konferencijytes, na jos nėra tokis
didelės, bet įsijungti – galbūt mums verta tapti nare, suorganizuoti galbūt mums verta eiti į mažesnių asociacijų, o gal vasaros mokykla gali pas mus būti – tiesiog, žinoti.
[T:] - Kaip suprantu tai jūs matot labiau iš tokio ministerijos, o ne Mokslo tarybos lygmens, o ne [I: Taip] o ne kaip pačios institucijos [I: Ne], kaip vieno atskiro universiteto
iniciatyvas?
[I]: - Mes esam per maža šalis. Iš tikrųjų tai tikrai taip, nes mes, net aš pati žiūriu dabartinis universitetas yra didelis universitetas, bet ir tai daugumoj šitų atvejų mes
kooperuojamės su Centriniu banku, su ECB, na, nes tą jie bent jau turi tuos administracijos žmones, kurie gali tai administruot. Tikrai, kad konferenciją organizuoja
universitetas, vieną mes organizuojam va čia kovo mėnesį bus, tai ten vieno profesoriaus sekretorė atsakinga, tai ji praktiškai nieko negali daryti daugiau, nes tai yra
didžiulis dalykas suorganizuoti. Ir Lietuvoj mes tikrai net neturim tokių galimybių, kad kažkas vienas čia kažką galėtų. Čia turi būt, galėtų ar ministerija ar Mokslo taryba
bandyt apjungti pajėgas, susijungti, kad na „mes visi čia įsijungiam.“ (S_Vokietija_a)
„Tas būtų gerai, pavyzdžiui, jeigu būtų infrastruktūra renginiam organizuoti, koks konferencijų centras. Automatiškai pasiimi paketą – šią savaitę rezervuoju vietą, klasę
kur skaitysim pranešimus, čia šalia viešbutis, ten galima pavalgyt, jei tai miesto centre, tas automatiškai išsisprendžia – kad lengva būtų organizuot renginius lietuviam.
Tas irgi galėtų padėti. Kai kurios šalys netgi turi tokias – dvarą nuomoja ir ten yra konferencijų salės su viešbučiu ir nuolatos mokslo institucijos daro konferencijas,
kurios suplanuotos yra metus į priekį ir kiekvieną savaitę ten vis kitos mokslo srities mokslininkai susitinka.“ (N_Čekija)
„Svarbiausia būtų finansavimas, kurio pagalba būtų įmanoma pirkti, prenumeruoti mokslinę literatūrą, kviesti užsienio ir vietinius specialistus ilgesniems
vizitams/mainams, ar pavienėms paskaitoms / paskaitų ciklams / seminarams, lengvinti studentų stažavimąsi užsienyje, studentų mainus. <...> Taip pat labai svarbu yra
akademinės atostogos (angl. "sabbaticals"). Neretai toks dalykas arba visai neegzistuoja, arba yra prieinamas tik profesoriams, arba atostogos suteikiamos perdėm
retai. Šiuos reikalus sutvarkyti taip pat padėtų tinkamas finansavimas iš vyriausybės (H_Taivanas).
Nu, turbūt, pakviest dėstyti žmones į universitetą ir tada jie atrastų kontaktų, pakviest kaip sabatical – sudaryt geras sąlygas, išgarsint.“ (M_Izraelis)
„Nu tarkim čia visada kaip finansuot tą mokslą, tas pozicijas Lietuvoj. Ir kas irgi kaip čia pasakius, koks būtų interesas irgi tam žmogui, kuris užsieny sėdi ten ir kad tą
darbą pratęst. Tai vienas dalykas būtų aiškų kažkoks network‘o palaikymas. Tarkim, jeigu kaip event‘ą organizuot, tarkim mini konfe nu bent turėti kažkokių priemonių,
kad bent nuvažiuot susitikt ir pakalbėt. Nes mes visada per Skype‘us galima daryt, bet jeigu koks nors didelis projektas su 10 partnerių, per Skype‘ą tą nu sudėtinga. Tai
reik turėt kažkokias priemones tiem meetingam daryt. Ir apskritai aišku vizitams visokiams.<..> Jeigu iš tikrųjų taip sąžiningai atsakant, tai tie mokslininkai labai užsiėmę
žmonės ir tokį trumpą vizitą mėnesiui tenai ar kitur, tai labai sunku padaryt savo tvarkaraštį. Turėtų būt labai toks.. jei tai yra sabatical, tai žmonės pasirenka kažką išmokt
naujo. Kaip tarkim važiuoji į kokį nors MIT, ar kažkur kitur, kur yra koks nors skill‘as, kurį tu nori pasimokyt. Nebent Lietuvoj atsirastų kažkoks skill‘as. Apskritai yra labai
gerų ekspertų ir jeigu būtų kažkokia priemonė, kai tu nori išmokt tam tikrą techniką arba kad mano studentas galėtų išmokt ir žinau, kad Lietuvoj yra ekspertų tame. Šiaip
aš žinau, kad aš galėčiau apmokėti iš savo biudžeto, kad jį tenai išsiųst, bet, jeigu būtų priemonė, tai irgi būtų gerai.“ (T_Švedija)
„Aš manyčiau, čia neturi būt didelės sumos, bet pavyzdžiui, sakysim yra tas užsienietis mokslininkas, yra kažkoks projektas, gali būt paskelbtas, galima paieškot tų
kontaktų, bet pavyzdžiui, tas užsienietis gali atvažiuoti ir pabūt į patį Vilnių, pabūt visą mėnesį, pabaigt tą visą dizainą studijos, visas detales ir pabūt kartu su tuo, kuriuo
dirbs kartu. Nu vadinkim juos trumpalaikiai keli vizitai finansuojami. Va šitas gali būti. Aš nežinau, tai spėjimas – šitas gali būt visai įdomu. Pafinansuos tą vizitą, bet ten
turi būti ir sąlygos – kaip ir savotiškas kontraktas. Reiškia, tu atvažiuoji – mes finansuojam pavyzdžiui tris iš viso vizitus, nu ten tarkim skirtingose stadijose darbo
mokslinio, bet turi būt kaip rezultatas, pavyzdžiui, viso šito darbo – pasirašytas kontraktas, kad turi būti publikacija – viena ar dvi, ar priklausomai nuo darbo. Lietuva
galėtų pabandyti tokį variantą. Pažiūrėti kiek užsieniečių, lietuviai tas pats – pavyzdžiui, man atvažiavimas į Lietuvą, jau tris dienas ieškau pigiausio varianto, 1,5
tūkstančio dolerių – čia didžiuliai pinigai. Čia didžiuliai pinigai, dar ten priedo vis tiek išleidi valgymams ir visa kam, nu tai irgi gaunasi nepigiai. Čia tokių pinigų reik
užsidirbt pirmiausiai. Bet vėl šitas daroma galėtų būti konkursiniu būdu.“ (M_Kanada)
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Trumpalaikiai
vizitai ne tik
dėstymui

„Galėtų būti daugiau finansavimo galimybių, kurios skatintų tokių žmonių kaip mano trumpalaikius vizitus (be reikalavimo įsidarbinti). <..> Turi būti finansavimo linija,
pagal kuria ištisus metus galima pateikti paraiškas mokslininkų iš užsienio trumpalaikiems vizitams mokslo susitikimams, pranešimams, ne tik dėstymui. Taip pat
konferencijų bei seminarų organizavimui finansavimas turėtų būti skiriamas tik jei yra iš užsienio kviestiniai (bent jau vienas(a) pranešėjai).“(S_Vokietija_b)

Mentorystės
programos

„Kitas gali būt dar, kad čia su abiem pusėm – mentoring – tai žinot pavyzdžiui, pačioj Šveicarijoj vis tiek yra, ir man yra, vis tiek kol ankstyvam tam moksliam tokiam
laikotarpy kartais neaišku ten kaip su finansavimais, kaip čia tą karjerą planuot, kaip čia viskas veikia. Tai, pavyzdžiui, mentoring irgi padeda, jei kažkas vyresnis,
paprastai tai vienas su vienu suporuoja, ir ten vieniem gal labiau patinka, kitiem mažiau. Tokia programa, kuriai labai daug finansavimo nereikia, bet jinai kaip pasakyt,
lengvai įgyvendinama ir dažnai tie vyresni akademikai jie prisiima tą atsakomybę ir jiem įdomu, ir jie nori padėt. Tai aš manau, kad tą galima padaryti. Tik vienintelė
problema gali būt, kad, nes, pavyzdžiui, [technologijos mokslų] srity Lietuvoj kažkokia doktorantė ar doktorantas, tai aš mielai kas pusę metų pasiskambinčiau pašnekėt
– koks progresas, apie ką galvoja ar kažkokio patarimo reikia, bet tuo pačiu, jeigu tie mentoring yra iš užsienio, aišku iš Lietuvos mes nenorim, kad tie žmonės vis labiau
darytųsi motyvuoti kaip čia į užsienį išvažiuot, tai tą čia reikia taip atsargiau. Bet apskritai jo tas mentoring gali. Šveicarijoj jis gyvuoja sėkmingai. Kiti tokie mentoring,
pavyzdžiui, kaip finansavimo prisitraukti. Ir kartais irgi tom grupėm, kurios turi pakankamai daug finansavimo, joms pakankamai lengva, nes jie turi patirtį ir taip toliau.
Bet kitom biški sunkiau ir, pavyzdžiui, Šveicarijoj visuose universitetuose yra tokie kaip ir, nu ne tik universitetuose, bet yra ir specialios nacionaliniu lygiu organizacijos,
į kurias galima kreiptis, kurios padeda, paaiškina kaip ten susirast sakykim, jeigu Europos Sąjungos projektai, tai kaip ten susirast konsorciumą, kaip ten reikia viską
rašyt – ir tas vis tiek padeda. Ne kiekviena aplikacija pavyksta, bet vis tiek, kai žmonės turi ko pasiklaust ir jie turi mažiau patirties, tai turi galimybę pas kažką
pasikonsultuot. Ir kažkas šiaip čia daro prezentacijas „labai sėkmingi“ ir jie daro prezentacijas jaunesniem mokslininkam ir pasakoja kartais net bendro pobūdžio – kaip
ten aplikavo, kaip ten viskas veikia, kaip tos aplikacijos kartais jos nesėkmingos, bet vis tiek jos padeda tiem jauniem mokslininkam. <...> Ai dar kitas toksai čia aišku aš
nežinau kiek Lietuvoj, ką Šveicarija daro nemažai tokioj srity kaip <...> technikos mokslų, labai merginų trūksta aišku ir ypač yra tos mentoringo programos jaunom
merginom, kurios daro doktorantūrą ar postdoc‘ą vien tam, kad jas ten kas nors pamentorintų ir kad, jei kažkokia problema, jos turėtų su kuo pasitarti ir taip toliau. Jeigu
ten bendresnio, didesnio dydžio programa bus daroma, tai būtų tikrai faina, jeigu būtų kad atskirai kažkokios ar papildomai paminėta kad tų merginų ir moterų skaičių
padidint. Aš kaip ir Lietuvos duomenų nežinau, bet sakykim čia visur Europoj labai techniniuose moksluose trūksta labai. Ir ta prasme jo, būtų, jei būtų kažkokia programa
vystoma ar planuojama, aš manau, galėtų paminėti.“ (T_Šveicarija)
„Tai tą stiprinimą galima pradėti nuo to, kad tie žmonės, kurie yra išvykę, jie galėtų grįžti ir pristatyti savo akademinius darbus seminaruose ir tai yra bet kuriuo atveju
populiaru. Mes kiekvienas čia universitete <..> departamente turime semestre apie dvidešimt seminarų – kažkas atskrenda pristatinėti darbus, susitikinėji ir taip sužinai
kas vyksta tuo metu, žinia kokie yra tyrimai, bet tuo pačiu susipažįsti ir iš asmeninės pusės. Kartais tai prasitęsia, galbūt ne iškarto, į tolimesnį bendradarbiavimą, bet
taip tu sužinai ką žmonės veikia. <..> Ir beje, tuose seminaruose, tarkim, mes kai pasikviečiam žmones, mes apmokam visus skrydžius ir panašiai, kad nereiktų, kad iš
Amerikos ir Europos galėtų atskris, ir tas man atrodo, kad tas modelis visam pasauly neturėtų būt labai skirtingas ir Lietuvoje. Tie grįžtantys pristatinėja savo darbus ir
jeigu yra pakankamas interesas iš vietinės akademinės bendruomenės, paskui kažkaip kalbėtis, pratęsti, galbūt kažkoks yra tęsimas to tyrimo arba atėję žmonės iš
Lietuvos sako „o mes turime tokią perspektyvą, va tokius kitokius duomenis“ arba „gal aš jūsų duomenis galėčiau panaudoti savo kažkokiem klausimam“ - ir tas tada
bendravimas ir bendradarbiavimas galbūt iš to ir ateitų. (S_Honkongas)

Finansavimas
akademiniams
seminarams

Lentelė 22. Pastabos dėl formalaus bendradarbiavimo galimybių
Kodas
Bendradarbiavimo
stiprinimas per
studijas

Citata
„Ir netgi kuo daugiau užsienio studentų ir tie studentai jau irgi gali būti kaip tiltas tas tarp savo namų, kur jie grįš, ir kur jie mokėsi“ (M_Izraelis)
„Aš pavyzdžiui žinau [Lietuvos] universitete viena profesorė, aš žinau, kad ji turi labai ilgalaikį ryšį su Italijos universitetais. <...> Nu aš visai sveikinu tą jos ryšį, kurį ji užmezgė, gal
irgi atsitiktinai, ir aš žinau, kad per tai labai daug studentų išvažiuoja į Italiją ir netgi kažkaip Italijos studentai, doktorantai atvažiuoja į Lietuvą. Ir turbūt jinai sudaro sąlygas visiškai
iš savo iniciatyvos – galbūt rengia kokį seminarą angliškai ar kažkaip kitaip sudaro jiems sąlygas, ar tai dėstyti, ar tai ką reikia daryti, publikuotis, ar kažką. Tai šaunu. Bet čia toks
vieno žmogaus toks projektas. Jeigu tai būtų kažkaip struktūriškai skatinama, tai būtų labai šaunu. Aš suprantu, kad ir politiškai tai nepopuliaru gali būti, nes lietuviai mėgsta
lietuviams labiau atverti sienas. (H_Italija)
„galbūt yra įsitraukimas doktorantūros programose, kad kiekvienas doktorantas turi turėti bent vieną iš vadovų, kuris dirba užsieny, galbūt yra kažkokia preferencija, kad tai būtų
su Lietuva susijęs žmogus.“ (S_Honkongas)
„Minėtų institucijų indėlis yra gyvybiškai reikalingas. Nes tik taip galima užtikrinti baltistikos centrų bendradarbiavimo projekto veiklų tąsą. Tolesnis lektorato finansavimas (tokiu
pagrindu, kokiu ŠMSM finansuoja lektoratą [minimas konkretus universitetas]) būtų ideali pagalba (nes, kaip rašiau aukščiau, [minimas universitetas, kuriame šiuo metu dirba]
finansavimą vargu bau perims, nes iš esmės jiems rūpi didesni dalykai nei baltistika, būkime realistai. Kaip minėjau, perspektyvą baltistikos ir lituanistikos srityje matau tarptautinių
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Finansavimas
bendriems
tarptautiniams
projektams

Galimybė įdarbinti
lietuvius projekte
užsienio MSI
Bendrų grupių
turėjimas ir
mokymasis iš kitų
pavyzdžių

jungtinių studijų programų steigime (be studentų minimumo kvotos – mums nereikia 20 baltistų kasmet, bet 1-3 galime paruošti labai gerai). Labiausiai man rūpi trikampis: VilniusFrankfurtas-Piza, nes tiek su mokslininkais, tiek su studentais turime labai intensyvius kontaktus, vykdome bendrus darbus, kuriame bendrus projektus.“ (H_Vokietija)
„Įsivaizduoju, kad bendradarbiavimas suintensyvėtų, jei jūsų išvardintos institucijos skirtų pinigų internacionaliniams projektams, reikalaujantiems įtraukti bent vieną užsienio
universitetą. Manau, asmeniniai ryšiai tokiais atvejais taptų moksliniu bendradarbiavimu, ypač jei biurokratijos, rašant projektus, būtų mažiau.“ (M_Danija)
[T]: - O Jūs matytumėt galimybę, kad toks bendradarbiavimas ar apskritai perspektyva tokio bendradarbiavimo su Lietuvoje esančiais universitetais ar matytumėt?
[I]: - Nu taip. Taip, galėtų būt, jeigu būtų kažkoks toks finansavimas tam būtent, kai pas mus instituciniu lygiu yra pavyzdžių, kad mes turėjom su Pietų Afrikos universitetais, su
Olandija, daug kaip sakant žmonių iš čia važiuoja tenai pasižiūrėt, jie pas mus atvažiuoja. Vėl tai būna atskiras projektas. (A_Švedija)
„Įsivaizduoju, kad bendradarbiavimas suintensyvėtų, jei jūsų išvardintos institucijos skirtų pinigų internacionaliniams projektams, reikalaujantiems įtraukti bent vieną užsienio
universitetą. Manau, asmeniniai ryšiai tokiais atvejais taptų moksliniu bendradarbiavimu, ypač jei biurokratijos, rašant projektus, būtų mažiau.“ (M_Danija)
[T]: - O sakykite, jūs paminėjote vizitus. O kokie jie? Vat reikia bendram projektui pasirengti – atvažiuojam, susitinkam, aptariam ar tai ilgesnio laikotarpio vizitai, pavyzdžiui,
mėnesio, trijų ar pusės metų vizitai atlikti tyrimus ir panašiai?
[I]]: - Net ir tokie būtų labai gerai, kadangi tarkim kažkas atvažiuoja iš Lietuvos pabūt tarkim čia Švedijoj. Tai nu nėra taip brangu pas mus negu Lietuvoj. Pradedant nuo buto
nuomos. Nu brangiau. Kaip tą mokėt ir t.t. aš bandžiau irgi taip.. tarkim jo, kaip čia irgi jeigu man reikėtų kažką įdarbinti Švedijoj, tai kainuotų labai daug. Mes visokias schemas
ieškom kaip įdarbint tą žmogų. Jeigu turėtų tokį finansavimą kažkokį, būtų labai faina.“ (T_Švedija)
[I]: - Man kas būtų įdomu apskritai, tai jeigu būtų kažkoks priemonė, aš dabar turiu vieną team‘ą Anglijoj, kitą – čia. Ten toks kaip spinout ar kaip, komercinis toks. Ir apskritai aš
žinau, kad yra labai daug praktikuojama, kad turėt dvi laboratorijas.
[T]: - Aha, pas mus apie tokią paralelinių laboratorijų priemonę kalbėta. Viena tokia paleista, vienas mokslininkas iš Kanados lietuvis
I: Taip, girdėjęs apie jį. Bet tarkim tokių priemonių būtų įdomu.“ (T_Švedija)
„[T]: - Dėl ko aš klausiu, nes pavyzdžiui, paskutinius metus inicijuotas projektas, nežinau ar jums teko girdėti, profesorius iš Kanados atidarė čia Lietuvoje paralelinę laboratoriją.
Jis pats kaip ir čia negrįžta gyventi, bet turi sąsają ir gali kartu vystyti tyrimus ir daryti tai, kas pas jį ten vyksta ir čia lietuviai kažką panašaus daro. Tai galbūt per tokias
bendradarbiavimo praktikas visai galima prisidėti.
[I]: - <..> Tai va su tuo turbūt labiau sutikčiau, kad tai prisidėtų prie gabių mokslininkų paruošimo, jaunų mokslininkų, doktorantų ir galų gale gal pakeitimo netgi požiūrio, nes dabar
turbūt yra, nežinau gal įsisenėjęs požiūris, kad žiūri į senus kolegas ir tas darbo pobūdis šiek tiek nesikeičia, o jeigu yra įsteigiamos naujos pagal pavyzdį kaip Kanadoj, Airijoj ar
kažkur, galbūt kažkas keistųsi ir jie pajustų tą kitokį darbo pobūdį ir dėl to, manau, gal tokie dalykai būtų naudingesni, negu kad šiaip tik pritraukti vieną žmogų į Lietuvą ir jis ten
kažką padarys. (N_Airija)

Lentelė 23. Pastabos dėl tyrėjų iš užsienio pritraukimo
Kodas
Darbo
sąlygos

Siūlomos
sąlygos
neblogesnės,
nei turi dabar
Biurokratinių
kliūčių
nebuvimas
Ypatingų
sąlygų
sudarymas
atsinešantiems
tarptautinius
grantus
Adaptacinės
sąlygos
pereinamuoju
laikotarpiu

Citata
„Na tai pirmas dalykas, kad būtų ne prastesnės sąlygos, negu turiu dabar. Aišku, geresnės visada gerai, ar ne? [juokiasi].“ (N_Estija)

„O kaip pritraukti labai gerus mokslininkus, kurie neturi asmeninių priežasčių, jie turi jausti, kad jiem nebus kliūčių biurokratinių, kad jiem nereikės dėl kiekvienos
kelionės, kiekvieno įrenginio ilgai kautis su buhalteriais ir panašiai.“ (N_Čekija)
„Aš galvoju, kad universitetai Vilniaus ar kitas galėtų sudaryti sąlygas ypatingas – su geresniu atlyginimu, su biudžetu postdoc‘ams ar panašiai ir pasamdyt vieną
geriausią užsienietį, kurį jie turi šansų pritraukti. Ji negali pritraukti didžiausių žvaigždžių, kadangi Vilniaus universitetas ar kuris kitas universitetas nėra žinomas, bet
jie galbūt gali pritraukti kažką, kas turi sentimentų, kas susijęs su Lietuva. Sudarydami jam išskirtines sąlygas, nes bent jų paaiškinimas būtų toks, kad, - „kaip mes
dabar mokėsim žmogui daugiau, jeigu aplinkui kiti ims klausti, – „kodėl mes gaunam tiek pat? Kuo mes blogesni?“ tas pavyzdys iš Brno universiteto, kurį aš žinau,
kad sudarė sąlygas žmogui, kad jis su tarptautiniu grantu European Research Council iš Anglijos sugrįžo į Čekiją, man atrodo, įgyvendinamas ir Lietuvoj. Čekija
nėra nutolusi labai nuo Lietuvos savo ekonominiu pajėgumu.“ (N_Čekija)
„O kaip prisitraukt, aišku, jei ten yra kažkokios stipendijos, kurios jau nėra tokios, nu ne stipendijos, bet gali ten ar.. man kažkada kažkas iš vieno universiteto irgi
sakė, kad aš dar kai Londone buvau, sakė, jo jei grįžtų tai per kažkokį pereinamąjį laikotarpį metus ar du jie moka didesnį atlyginimą netgi, nu Lietuvos universitete
kad tau būtų lengviau adaptuotis ir paskui jau reikia pačiam suktis su projektais. Tokie dalykai vis tiek jie padeda ir tas mokslo fondas gali kažkokius papildomai
duoti incentives – duoti pinigų ar kažką tokio.“ (T_Šveicarija)
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Galimybė burti
komandą ir jai
užtikrinti geras
sąlygas
Sudaryti tokias
pats sąlygas
įsikurti
užsieniečiams

Ilgalaikės
perspektyvos

Domėjimasis
kokių sąlygų
norėtų
Reikalingas
ilgalaikis
planavimas
Trumpalaikės
priemonės
neskatina grįžti

Sąlygų atsivežti šeimą
sudarymas

Finansuoti mokslinių
bendradarbių vietas

„Galimybė aišku burti komandą. Turėti tą savo komandą, atsivežti tą savo komandą. Komandos nariam tai iri turi atitinkamai sąlygos būti. Nes tarkim atlyginimą, kurį
jie gauna dirbdami su manim iki stipendijos kuri būtų Lietuvoj, tai nežinau.“ (N_Estija)
„Nu nereikia gal tų išskirtinių sąlygų netgi. Pradžioj sudarykim užsienio tyrėjams, ne tai, kad geresnėm, bet tokiom pat sąlygom čia kažkaip tai įsikurti. Nes dabar ir
to nėra. Dabar aiškiai neįmanoma. Aš norėčiau savo kažkokį kolegą pakviesti ir sakyti – žinai, Lietuvoj yra universitetas ir ten gal tau pavyzdžiui būtų gera galimybė,
bet aš neįsivaizduoju savęs taip sakant. Nes aš neįsivaizduoju kaip galėtų visa tai atrodyti. Nu gerai gal ten doktorantūroj studijos ar kur nereikia eiti į paskaitas ir
nereikia bendrauti su kažkuo – sakykim, kad tai įmanoma – logiškai įmanoma. Bet pavyzdžiui gauti darbą ir atvažiuoti dėstyti geram specialistui į Lietuvą – no chance
– absoliučiai jokių šansų.“ (H_Italija)
„Įsivaizduoju, kad jei būčiau stipresnis žmogus, kurio norėtų visos institucijos, kad administracija galėtų potencialaus darbuotojo paklausti – kokių sąlygų jam norėtųsi
– kažkaip kontaktuosi su potencialiais žmonėmis, kurie gali sugrįžti ir kalbėti, - „ar tu negrįžti dėl to, kad tau kažkas nepatinka, ar galim kažką padaryt, kad sugrįžtum?.“
(N_Čekija)
„Norint pritraukti užsienio mokslininkus reikia ilgalaikio planavimo (ne kas metai vis iš naujo).“ (S_Vokietija_b)
„Aš turbūt pasiliksiu prie to požiūrio, kad ne. Turbūt mes norim, kad sugrįžtų tie, kurie yra labai rimtai nusiteikę ir kad dėtų jie patys pastangas, kad sugrįžtų. O ką
galėtų.. Aš nežinau, galiu tik apie save kalbėt. Mano apsisprendimo tikrai nepakeis. Nes jeigu padarys kažką trumpalaikio, kad sugrįžčiau, ta prasme, vis tiek tu žiūri
į perspektyvą, nes tu grįši jau ilgam ir nenutrūks veikla už metų ar dviejų. Reiškias, tu turi galvot pats kaip vystyti sritį, grupę ar taip toliau, kad karjera ir mokslas,
viskas nenutrūktų, o toliau vyktų. Tai reiškias, turi pats dėt indėlį. Tai dėl to aš iš tos pusės nelabai galėčiau pasakyt, ką galėtų padaryt ministerija ar ten kažkas,
išskyrus, kad kelt bendrą mokslinį lygį Lietuvoj. Kad būtų lengviau grįžt patiem ir gaut pavyzdžiui europinį projektą, jį daryt Lietuvoj. Tai tą būtų lengviau daryt, jei
būtų bendras lygis didesnis, geresnis.“ (N_Airija)
„Dabar tas prisitraukimas – ką reiškia? Ar tai reiškia, kad aš pabuvau du, penkis metus ir ką toliau – didelis klaustukas? Ar tai yra kažkoks tęstinumas viso šito
reikalo?“ (N_Estija)
„Aš girdėjau, kad kartais kai žmogus ieško nuolatinės darbo vietos, jisai pamini, kad jis turi sutuoktinį, ir dirba panašioj srity, institucija pasistengia pažiūrėt ar gali
suteikt darbo vietą ir jo sutuoktiniui. Taip išsispręstų ta asmeninė problema mobilumo, nes kai pasaulis yra didelis ir yra tiek vietų, kur gali gauti darbą, bet visose
yra problema – ar gali šeimą persivežti? Tą dalyką, pavyzdžiui, Amerikoje universitetai stengiasi išspręsti bandydami surasti, galbūt mažiau apmokamą, bet realų
darbą. Pavyzdžiui, vieną įdarbina docentu, ar nuolatiniu dėstytoju, o kitam duoda administracines pareigas ir panašiai. Tą galima turėt omeny, jeigu žmogus negali
grįžti dėl asmeninių priežasčių.“ (N_Čekija)
„Na, tai be bendradarbiavimo su institucijomis, universitetais tai to nebus, bet jie tikrai galėtų finansine prasme prisidėti – įkurti fellowships ar kažką tokio, arba tiesiog
subendradarbiavimu žodžiu, na: „mes turėsim šituos fellowships, bet jie bus pas jus – atvažiuos žmogus, jūs pasirinkit ką jūs norit pasikviesti, bet mes
pafinansuosim.“ Tai čia yra tikrai, nes aš manau, žinant finansinę situaciją universitetų, tai jie patys to finansiškai tikrai neišgalės padaryti. Tai va čia tikrai būtų toksai
labai iš tos politinės pusės tai turėtų tikrai iniciatyva.“ (S_Vokietija_a)

Lentelė 24. Iliustruojantys pavyzdžiai dėl tinklo panaudojimo galimybių
Kodas
Bendradarbiavimo ryšių užmezgimas
Nauda institucinio, tarptautinio
bendradarbiavimo plėtrai

Citata
„<...> tačiau užsienyje dirbantys Lietuvos mokslininkai norėtų (bent aš) turėti savo lobby, ypač siekiant ne tik pavienio, bet ir institucinio bendradarbiavimo,
bendrų studijų ir bendrų mokslo projektų. Tai gal LMT galėtų būti toks tarpininkas (a) tarp pavienių mokslininkų ir (b) tarp mokslininkų ir Lietuvos mokslo
institucijų. Kartais pabendrauju su [minimas konkretus asmuo], nes pažįstu jį nuo bendro darbo [minima konkreti mokykla Lietuvoje] (kur studijuodama dėsčiau
lotynų k.) laikų. Kai prieš keletą metų rengė Švietimo įstatymo (atleiskite, net nežinau tikslaus pavadinimo) pataisas, jis (nesėkmingai) mėgino įtraukti mano
pasiūlymą, kad užsienyje dirbantys Lietuvos mokslininkai galėtų teikti lituanistinius projektus į LMT. Taip pat, deja, 2011-2013 m. nesėkmingai mėginome kartu
su [minimas kitas asmuo] įtikinti Vokietijos DFG fondą kurti bendrą su Lietuva mokslo programą. DFG atsakymas buvo aptakus, atseit, teikite bendrus projektus,
o mes tada pažiūrėsime. Per vieną konferenciją užkalbinau tuometinį DFG prezidentą, kuris pasakė dėl to pasitaręs su kolegomis lenkais, o šie jį patikinę, jog
Lietuva yra per maža bendroms strateginėms programoms. Toks tinklas galėtų būti kur nors LMT puslapyje prieinamas ir/ar LMT koordinuojamas. Kiek žinau,
užsienio ekspertai kol kas nenoriai įtraukiami į LMT eksperzę, nes nežino konteksto, neįsigilina į situaciją. Bet užsienyje dirbantys lietuviai mokslininkai gana
aktyviai dalyvauja ekspertinėje LMT veikloje. (H_Vokietija)
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Pagalba
partnerių
paieškai
bendriems
projektams

Pagalba ieškant
užsienio partnerių

Pagalba ieškant
partnerių ne savo srity

Informacijos sklaida
Įvaizdžio
Visuomenės
formavimas
informavimas apie
lietuvius mokslininkus
užsienyje
Informacijos sklaida
apie lietuvius
mokslininkus
užsieniečiams
Informavimas
Informacija norintiems
apie
grįžti, bendradarbiauti
galimybes
Lietuvoje
Erdvė sužinoti kas
vyksta Lietuvoje
Patariamoji funkcija
Galimybė keisti situaciją LT atsižvelgiant
į užsienio lietuvių nuomonę

Galimybė konsultuotis politikos
formavimo klausimais

„Pavyzdžiui, yra rašomi lietuvių projektai, toks kaip paprastesnis, pavyzdžiui, kaip preliminarus projektas, ir po to užsieny ieškomi kontaktai pavyzdžiui tam
projektui, ir gal lietuviai galėtų netgi padėti? Ta tinklainė lietuvių ir pavyzdžiui, skelbiamas konkursas kokiem trim projektam, kaip aš gavau savo doktorantūrą
panašiu principu. Tai reiškia turi būti kažkoks konkursas, turi būti protokolas, jis aišku turi būti parašytas anglų kalba, kiek įmanoma geresne aišku. Ir tada,
tokiu pačiu būdu, pavyzdžiui lietuviai gali peržiūrėti – anglų kalbą mes galim patvarkyti šiek tiek – ir tada jau mes atrenkam tuos geresnius projektus kelis – jau
mes patys, o po to galima ieškoti tų bendradarbiavimų. Kas pavyzdžiui, gal kas iš mano universiteto norėtų bendradarbiauti, pasakyčiau, kad bus bendraautoriai
straipsnyje, bet tuo pačiu gaus tuos tris trumpalaikius vizitus, arba vienas iš tų vizitų gali būti atvažiavimas į Kanadą, nesvarbu, ar į Europą – Kanada labai toli.
Bet tas pats ir su Europa gali būt, pavyzdžiui, atvažiuoja į kažkokią Europos šalį, pasibūna: iš viso trys vizitai, vieną jų atvažiuoja lietuvis, arba, nesvarbu, čia
pavyzdžiui trys iš viso, viens toks, kiti tokie – čia jau kaip jie patys pasirenka tuos vizitus. Nu va šitaip gali būt. <…> Bet čia tas konkursas nebus tikrasis
konkursas. Čia bus toks pirmiausia atrinkt tuos lietuviškus gerus projektus, po to, kad kažkas padėtų tuos partnerius paieškoti. Nes čia suprantat užsieniečiai
nepradės patys Lietuvos puslapius skaityti ir ieškoti kam pasisiūlyti. Čia faktiškai turėtų būti aktyvus procesas ieškojimo. Pavyzdžiui, aš savo universitete dirbu,
tai lietuvių lyderių organizacijoj priklausau tam tinkle, ir pavyzdžiui koks nors teisininkas turi neblogą projektą. Mes ten trys-penki lietuviai pažiūrim į jį, mano,
kad, pavyzdžiui, ten dešimt projektų buvo, šitie trys geriausi – mes gi galim balsuoti. Mes pavyzdžiui etikoj tuo pačiu dirbam. Aš žiūriu į projektus kurie visiškai
neodontologiniai. Tokių mažiausiai būna. Ir tada pavyzdžiui randam tris geriausius arba keturis geriausius ir tada ieškom jiem partnerių. Padedam rasti. Aš
nežinau, čia tik toksai pamąstymas. Nors gal visai nieko būtų ir tada kontraktų atsirastų ir panašiai. Bet čia reik eit per asmeninius ryšius. Žinai, aš irgi ten visų
nepažįstu, bet irgi galima ten tuose fakultetuose, teisės ar edukologijos ar kitam – tai vienam fakultete rasi, kitam nerasi.. sunumeruoji eilės tvarka tuos projektus
pagal kokybę ir bandai jiem ieškot. Nu pavyzdžiui – projektas fantastinis, bet neradom jam bendradarbiautojo. Tai ką darysi? Pavyzdžiui, randam, tai visai
neblogai būtų.“ (M_Kanada)
Iš kitos pusės, nu ta lietuvio korta tokia tai labai gerai suveikia – tarkim pasižiūrėtum, kad tu su kažkuo nori bendradarbiaut, ir jeigu va kaip nežinau estų toj
duombazėj, tiesiog prasearchint pagal keywords kas dirba toj srity, tai manau labai naudinga būtų. Aišku, kai yra tavo pagrindinė sritis – tai tu žinai kas geriausi
toj srity ir panašiai, ir jei yra lietuvių tai pabendrauji. Bet galbūt nori bendradarbiaut su kitokia sritim, tada toj vietoj galėtum susirast. <...> Bet gali pavyzdžiui
per kažkokį lietuvį susipažint su kitų šalių mokslininkais, kitokios mąstysenos žmonėm, kas dažniausiai praturtina labai publikacijas.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Ir visuomenei informacijos dėlei tokia rubrika "užsienyje veikiantys Lietuvos mokslininkai" kur nors LMT puslapyje būtų visai naudinga.“ (H_Vokietija)

„Yra toks štilius – nieks nevyksta – tai man atrodo, tą žinią apie Lietuvą galima tik per tuos globalius tinklus tarp mokslininkų paskleist. Nes aš pati ten, toks nu
mini ambasadorius būni: „va ar žinot apie Šikšnį“? Nusiunti ten į labės chiat‘ą straipsnį kokį. Ir mano vadovas irgi sakė, kai aplikuoja pavyzdžiui ir gauni labai
daug aplikacijų, kas tikriausiai nėra Lietuvoj, bet yra ten [minimas universitetas JK], tai nu tikrai būna atvejų, kad žmones prafiltruoja tiesiog iš tų šalių žmones,
kurie nežino kas ten yra.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Aš manau, labai padėtų, jeigu būtų website, kur būtų visi mokslininkai, visos temos, visos institucijos, pozicijos. Manau, tiem, kurie net gal nori grįžti, labai
padėtų grįžt į Lietuvą ar tiesiog bendradarbiauti, ar trumpam atvažiuoti, kuri jis svajoja, ar jei sabatical nori Lietuvoj. Kuo daugiau informacijos, kuri būtų vienoj
vietoj. Aišku tai palengvintų.“ (M_Izraelis)
„Jo, maždaug pamatai kokiom problemom ta Lietuva gyvena, kokie maždaug projektai, kokios kryptys Lietuvoj. Vėlgi galbūt rastum savo kažkur tai nišą. Nes
sakau, per laiką tu atitolsi. Iššoka koks kvietimas, pasižiūri – netinka ir užmiršti metams kokiems. O jei būtų erdvė, kurioj būtų galima susitikti, kažkaip pašnekėti
– visą laiką kažką naujo sužinai.“ (T_Norvegija)
„Aš nematau didelės prasmės sau pačiam, nes turbūt su dauguma mokslininkų aš neturėčiau ką daryti profesine prasme. Aš galbūt su jais padiskutuočiau,
kas negerai Lietuvoj ir kaip tą pagerinti. Jeigu Lietuvos institucijų vadovai, administracija neįsižeis, negalės priimti ekspertinę nuomonę iš užsienio, pavyzdžiui,
stipriausi mokslininkai lietuviai dirba užsienyje, pasidalintų – kas yra gerai jų institucijose ir sakytų – gal galit padaryt tą patį Lietuvoj ir kažkaip organizuotai šita
patirtis būtų perduodama į Lietuvą, ir priimama konstruktyviai o ne su požiūriu, kad čia „moko kiaušinis vištą.“ Tas gali būt labai naudinga. <..> Šiaip geriausiai
šalies institucijoje, pavyzdžiui, mokslų akademijoje, kuri išreiškia ekspertinę nuomonę politiniais klausimais, galbūt galima išplėsti tą akademiją, tą kolektyvą,
kuris formuoja politiką ir užsienio nariais. Tiesiog, žmonės, kurie net nėra fiziškai Lietuvoj, bet gali dalyvauti svarstant kažką nuotoliniu būdu ar apsilankydami
periodiškai. Tas gal ir turėtų prasmės, nes kai tu pasiunti politikam laišką, kuriame yra pasirašę ne tik Lietuvos institucijų akademikai, bet ir labai žymių institucijų
atstovai lietuviai, tas gali atrodyt daug svariau. (N_Čekija)
„ [T]: - Jo, viena sritis tai yra mokslinė. Bet kiek aš suprantu tokių tinklų poreikis kyla ir tame, kad pavyzdžiui, jeigu reikia formuoti kažkokios srities politiką ir
mes tarkime neturime Lietuvoje žmonių, kurie ta tema domėtųsi. Tai viena iš alternatyvų – gal yra kažkas iš lietuvių, kurie užsieny tą daro?
[I]: - Ir žino Lietuvos kontekstą kažkiek.
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Galimybė formuoti tarptautinius
standartus

Galimybė pasitelkti į komitetus ar
patariamąsias tarybas

Kita akademinė veikla
Mentorystė, dalinimasis patirtimi

[T]: - Jo. Ir jie galbūt galėtų, na tai nebūtų moksliniai tyrimai, bet kažkokie valstybės užsakymai, kad galėtų jie visai prisidėti prie to. Ar
[I]: - Be abejo. Tai būtų labai populiaru. Aš sakyčiau, bet kokios konsultacijos valstybinėm įstaigom, valstybine politika, tai būtų labai – bent jau mūsų universitete
būtų labai teigiamai žiūrima. Jeigu aš pavyzdžiui, nueičiau pas savo dekanę, vice rektorių ir sakyčiau, kad mane kviečia Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija
konsultuoti apie kultūros paveldą, tai jie mane atleistų nuo dėstymo, kad aš tą daryčiau – tas skaitosi labai svarbu.
[T]: - Čia vos ne kaip koks socio-ekonominis poveikis mokslininko, iš jo žinių bagažo, tyrimų lauko kažkokį padaryt poveikį?
[I]: - Taip, taip, taip. Tai labai vertinama. Tai tikrai instituciškai būtų skatinama ir remiama mokslininkų darbovietėse.
[T]: - Tai jeigu galvot apie tinklą iš tokios perspektyvos, tai gal visai ir tinkamas atrodytų variantas?
[I]: - Nu taip, be abejo, bet aš kaip sakiau, kaip sugaudyti tuos mokslininkus, suregistruoti?“ (SH_Jungtinė Karalystė)
„Pilnai, kurie norėtų mes pilnai galėtume padėt. Pavyzdžiui, truputėlį patvarkyt kaip tie etikos leidimai duodami. Dalyvaut kartu ir sukurt galbūt kokius pakeitimus,
labiau skatintų, labiau būtų panašūs į tarptautinius. Toliau tie visi tapimai docentu. Tai va šičia tai tikrai. Tai būtų fantastika. Vis tiek mes jau turim truputėlį kitą
perspektyvą ir jeigu dirbt kartu, tai čia Lietuvai tikrai būtų naudinga. <..> Paskiau dar antras momentas, nes aš labai lietuviam padedu, aš dabar pavyzdžiui
tikrai galiu, nes aš susidūriau su labai daug detalių lietuviškoms disertacijoms. Nu tie reikalavimai – gal juos reiktų truputėlį peržiūrėti. Ypatingai tos angliškos
summary. Ten reikalauti kažkokių taškelių ar kablelių lietuviškam variante, tai užsienietiškam variante nebūna taip. Gal truputėlį reikėtų lanksčiau kai kuriuos
dalykus duoti. Bet vėl, kai pavyzdžiui aš tą summary koks turi būt, pasižiūrėjau universitete, nes padėjau vienai lietuvei, tai labai tos taisyklės.. ten praktiškai
jų nėra parašyta – ko mes tikimės ir kas ten turi būti. Geriau būtų, kad daugiau detalių būtų. Tegu lietuviška disertacija bus kaip Lietuva nori, tada daro tą
summary. Nes dabar aš jau kiek suprantu nori tiem doktorantam, kad būtų vienas užsienietis iš oponentų. Ir tuo labiau, kad tie užsieniečiai matys tik tą anglišką
summary, kuris yra apie 50 puslapių. Tai kodėl nepadaryt kažkokius guidelines – kažkokius nurodymus kaip jinai.. Suprantat, čia yra daug visokių momentų.
Bet man labai patiktų – pavyzdžiui, dirbtų kokie keli žmonės – mes Kanadoj vadinam Task Force – tai reiškia gali būt, kad ir ta Leaders organizacija ar kas
nors tokio ir paskiau jie prasibendrauja per Skype ar kaip nors. Nu ir jie pavyzdžiui norėtų dalyvauti – išrenkam tris keturis žmones – jokiu būdu ne daugiau,
nes tada problemų bus. Mes pažiūrėsim pavyzdžiui, kokia yra dokumentacija, nu kaip pavyzdį, kokia ta disertacija, kokie ten nurodymai yra, koks tas summary
toj doktorantūros disertacijoj. Čia pavyzdys. Arba kokie ten reikalavimai etikos, arba ten kas nors tokio. Suprantat? Tada galim mes tuos lietuviškus dokumentus
– mes kalbą tai suprantam – ir pavyzdžiui palygint iš kelių universitetų – ką mes turim. Pas mus irgi ne viskas tobula – neimkit, kad mes čia auksinis standartas
– jokiu būdu. Bet tada panaudoti tą intelektualinį pajėgumą, tą ekspertizę iš kitos vietos. Mes vis tiek jau ne Lietuvoj, mes gi matysim daug daugiau ir detales
per kitą visai prizmę. Aš manau, kad Lietuvoj, kurie kuria dokumentus jie irgi turi pačius nuoširdžiausius tikslus sukurti gerus dokumentus. Aš net neabejoju,
kad čia yra tas noras yra tinkamas. Pilnai, kurie norėtų mes pilnai galėtume padėt. Pavyzdžiui, truputėlį patvarkyt kaip tie etikos leidimai duodami. Dalyvaut
kartu ir sukurt galbūt kokius pakeitimus, labiau skatintų, labiau būtų panašūs į tarptautinius.“ (M_Kanada)
„[T]: - tą tinklą galima būtų ne tik moksliniams, bet ir planuojant kažkokius strateginius dokumentus valstybės, tai irgi ar matytumėte, kad taip irgi galima
išnaudoti tokius tinklus?
[I]: - Tas tai tikrai jo. Jei yra kažkokie aplikacijų vertinimas ir pavyzdžiui aš dalyvauju daug Olandijoj ir Norvegijoj ir Šveicarijoj ir man nėra skirtumo kuri šalis ir
jei Lietuvai tikrai mielai pirmenybę duočiau nei kitom šalim. Tai aš manau tokiose srityse tikrai ir gali būti ir komitetai ir advisory board ir visą laiką kiekvienam
bus gal skirtingai kiek ten – ne visada gal išeina laiko skirt kiek kažkas norėtų, bet aš manau tikrai gera idėja, aš galiu nuo savęs pasakyt, bet aš manau, daug
ir kitų lietuvių tikrai norėtų ir padėtų ir tai būtų gera idėja.“ (T_Šveicarija)
„Aš faktiškai sakyčiau nereikia visų palaikyti, nes ne visi turi būt magistrai, ne visi turi būt doktorantai, ne visi turi daktarais tapt ir taip toliau. Bet tie, kurie patys
dirba, kad bent kažkoks palaikymas būtų, bent jau psichologinis ar metodologinis, tai jau vis tiek būtų pliusas. Nes yra daug visokių momentų. Vat pavyzdžiui
rašo straipsnį, sakysim yra kažkur tai fakultetas, tie, kurie prašo visiem padedu, bet sakysim kitam fakultete – o gal nėra tokio žmogaus, kuris gali padėt.
Perskaityti tą straipsnį, pavyzdžiui. Pavyzdžiui duodu daug recenzavimo, pavyzdžiui epidemiologijos galiu bet ką recenzuoti. Tai pavyzdžiui kažkas tą straipsnį
peržiūrėtų kritiškom akim ir pasakytų „nu brangieji, gal čia tą, gal tą reiktų patvarkyt.“ Kadangi žmonės gauna atmetimus ir nežino, kodėl atmetinėjami pastoviai.
Taip tiesiai nesurašė, kodėl atmetė. „Mes jūsų nenorim. Mums nelabai įdomus jūsų straipsnis“ – paprastai va toks atsakymas. Kartais būna rimtos priežastys,
kartais ne visai rimtos. Aš sakiau, publikacijos yra labai rimtas dalykas šiais laikais. Kad ir per tą tinklą, pavyzdžiui, aišku pajėgumas to tinklo nebus kažin koks,
bet trupučiuką – gal kažkas kažkam gali surast, gal bendradarbiavimas su kažkuo užsimegztų, ypač su rimtesniais projektais. Bet vėl bus, ko gero ta pati
taisyklė – aš nežinau medicinos tiek daug Lietuvoj. Ten turbūt yra gerų ir labai projektų. Kuo daugiau to tokio tarptautinio glaudaus bendradarbiavimo įvyks,
bus šita kompetencija lietuviams kita – iškart pamatys skirtumą. Suprantat, kai žmogus žino, ko jis nežino, jau yra vienas žingsnis į priekį.“ (M_Kanada)
„Ir aš sakyčiau ypač galbūt jaunesniem doktorantam – kur po to važiuot ar dar kažkas – tokia gal net mentorystė – gal ten lietuvio pažįstamo laboratorijoj, kad
ir pas užsienietį gali dirbt. Moksle tas labai labai svarbu.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Iš principo turint omeny, kad Lietuva yra maža šalis, aš naudą matyčiau. Ir aš tą naudą matyčiau dėl to, kadangi yra generacijų kartos. Pavyzdžiui, lietuvių
mokslininkai, kuriuos aš pažystu, yra tie, su kuriais mes kartu studijavom magistrantūros, doktorantūros studijose. Vadinasi mums visiems apie keturiasdešimt
ir panašiai ir mes net nebe esame ta jaunoji karta. Ir šiaip, nelabai dažnai aš susitinku... Pavyzdžiui, su kokiais vyresniais lietuvių mokslininkais aš susitinku,
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kadangi aš juos žinau iš seniau. Bet su jaunesniais – nelabai, kadangi jie ten kažkur kitur. Aš nežinau kiek būtų vertinga, bet galbūt tai galėtų būti kaip toksai
solidarumo jausmas, kai jau įsitvirtinę lietuviai mokslininkai padeda jaunesniem lietuvių kilmės kolegom, jeigu jiems reikia. Gal socialu galėtų būti.“ (SH_Jungtinė
Karalystė)
„Aš manau, kad būtų galima tą mentoring irgi daryti. Kažkaip Lietuvoj tas vadinasi Didysis brolis, Didžioji sesuo ar kaip – ar tokio tipo, kaip tik galėtų būt. Ir
šiaip renginiai, jeigu tie belekur kažkas kur dirba užsieny, jeigu kartais atvažiuotų ir padarytų labai bendro pobūdžio, nes kartais labai pakvietus iš užsienio, tai
aišku visi labai nori apie tematikas sužiot, kokie ten moksliniai tyrimai, bet manau, kad gerai būtų kartais tos prezentacijos apie kasdieninį mokslinį gyvenimą.
Pavyzdžiui, kaip ieškot finansavimo; kaip galima, Lietuvoj galima ir europinį finansavimą prisitraukt. Tai aš manau būtų svarbu kalbėt apie šituos dalykus – kaip
ten mokslas vyksta, kaip ten jo, sąlygas, kaip rast finansavimą mokslinėm idėjom, kaip išmokti nežinau publikacijas rašyti ir taip toliau. Tai jo, manau tas irgi
būtų svarbu, kad tai nebūtų tik apie – nu aš galiu paskaityt paskaitą apie energetiką – kažkam bus naudinga, kažkam ne. Bet jeigu apskritai patirtį tokio bendro
pobūdžio apie mokslą, aš manau tas padėtų.“ (T_Šveicarija)
„Netgi mūsų mąstymas, pavyzdžiui, mes dabar sprendžiam, nu kaip pavyzdį, kaip sukurti kokią vasaros mokyklą ar ką nors, pavyzdžiui, mokslinės
metodologijos. Mes sukuriam pavyzdžiui, kas skaito tą, kas skaito tą. Aš pavyzdžiui skaičiau, Lietuvai dar neskaičiau to, kaip rašyti mokslinį straipsnį. Mane
pasikvietė latvių universitetas. Taigi čia yra daug niuansų žinokit. Čia gali būti visos dienos ar net dviejų, ar net kelių dienų. Kad tie visi, kurie dirba moksle, net
ir fakulteto nariai ir magistrai, ir doktorantai – visiem gi reikia. Ten gi yra bendrinės taisyklės. Tai reiškias šiti workshop‘ai – sakysim seminarai – truputėlį kitaip
negu seminarai, kai reiškia žmonės galės dalyvauti. Tai čia va mes galėtume sukurti tokią. Man tai labai patinka tokia mintis, būtų Lithuanian Global Leaders
Committee ar kažkas iš tos serijos, pavyzdžiui. Dar sakyčiau reiktų kažkokius pereinamuosius laikotarpius – etapais: dabar įvertinti kokia situacija, tada duoti
žmonėm visokių seminarų, kaip mokslinius straipsnius rašyti, kaip moksliniam straipsniui pirmiausia dizainą sukurti, kokios yra pagrindinės klaidos, kokios net
statistinės klaidos, pavyzdžiui straipsnį pristatant, aš pavyzdžiui statistiką dėstau. Suprantat? Tai va tokius va organizuot seminarus. Aišku čia kažkiek lėšų
tam turėtų būt skiriama. Atvažiuoja žmonės, mes padėstom. Mes vasarą mažiausiai užsiėmę, tai pavyzdžiui paimti ir vasaros mokyklas padaryti šitiems
žmonėm kažkur tai prie ežero. Man labai patiko Norvegai vieną kartą tokį organizavo trijų dienų. Ten visi buvo iš savo vietų išvažiavę. Ten kokie prie ežero
poilsio namai ar kas nors tokio ir tada nuo ryto iki vakaro ir tada žmonės ne tik tą seminarą lanko, bet ir tarpusavy prasibendrauja.“ (M_Kanada)
„Tai aš manau, kad čia būtų žiauriai reikalingas daiktas, nes nu vienas dalykas yra bendruomenės – mes pavyzdžiui, [minimas universitetas, kuriame šiuo
metu studijuoja PhD] turim universiteto lietuvių bendruomenę, tai tarkim, kadangi aš pažįstu čia Lietuvoj daug žmonių, tada aš galiu bakalauram padėt susirast
praktikas ir panašiai, pasakyt pas ką eit, pas ką neit, ar dar kažką. Nes čia irgi vasaros praktikom nieks nenori priimt nes turbūt žmonės nori atostogaut, bet
tada gali sakyt – „o bet aš pažįstu, čia geras vaikas, priimkit.“ (N_Jungtinė Karalystė)
„Kažkokia grantų sistema, kažkokių rezidencijų sistema, tarkim kur eina per Lietuvos institutą ir mokslo akademiją, kur, pavyzdžiui, apmokėtų lietuvių kilmės
mokslininkams rezidenciją 2 ar 3 mėnesiai ten kažkur pabaigti knygai arba parašyti straipsnį. Nu kaip tie skirtingi akademikai rezidencijos, kolegijos, institutai.
Skirtingų sričių, skirtingų disciplinų ir ta rezidencija tarkim sutraukia tuos mokslininkus tiek, kad patys suvažiuotų ir labai noriai. Tada jie ten gyventų ir rašytų
savo knygas ar straipsnius ir vieni su kitais bendrautų. Ten tos idėjos gal tada gimtų natūraliai. Aš sakyčiau, kad jeigu aš turėčiau kažkokių finansavimo
instrumentų, tai tie mokslininkai kaip bitės prie medaus suskristų prie bet kokių galimybių, bet praktiškų, kurios iš tikrųjų realiai leistų realizuoti savo mokslinę
praktiką. Duotų laiko, duotų finansavimo. Ir tada tos idėjos gimtų savaime. Tie tokie network‘ai, bendruomenių susitikimai – aš nemanau, kad jie turi prasmės.
<…> Ta rezidencija šiaip buvo visai gera mintis, nes dauguma Rytų Europos šalis turi tokias rezidencijas. Aš nežinau ar Lietuvoj yra net. Jeigu rasti įdomias
patalpas ir paskelbti mokslines rezidencijas, kur siunčia įvairias paraiškas, būtų tikrai labai smagi mintis.
„[T]: - O sakykite, ar jums teko tam GLL‘o renginy ir šiemet?
[I]: - Šiemet nebuvau, buvau užsiėmęs. Ir programa buvo labiau į FinTech‘ą orientuota. Kas dabar matyt populiaru.
[T] - Tam renginy buvo vienas iš klausimų, apie tyrėjus užsienyje – galimybes aptarinėjo, kad gal visai naudinga Lietuvai būtų turėti kažkokį tai tinklą lietuvių,
kurie galbūt yra užsienyje ir kad žino ką jie ten veikia. Maždaug, kad galėtų megzti s toksai bendradarbiavimas su mokslininkais, kurie yra čia Lietuvoj ir kad
na, bent jau maždaug žinotum, kas ką veikia ir gal pagal savo tyrimų sritis ar temas galėtum susirasti kažkokių partnerių ar kolegų, su kuriais galėtum
pasišnekėti. Ir kita dalis – kad galbūt toksai tinklas galėtų visai naudingas pavyzdžiui valstybei planuojant kažkokius strateginius aspektus. Tai norėtųsi irgi
paklausti – ar jūs matytumėte tokio tinklo perspektyvą, naudą?
[I]: - Turbūt taip. Valstybei aš matau kodėl verta tokį tinklą turėt. Kaip mokslininkams, tai irgi. Šiaip tie visi meeting‘ai ir taip toliau labai daug laiko atima. Jeigu
tas būtų kaip kažkokie susitikimai, vyksta, tarkim, kartą per metus.. Ko aš šiaip norėčiau labiau matyti čia – vietinių labiau konferencijų organizuotų Lietuvos
mokslininkų, tarkim kviečiant mokslininkus labai gerus mokslininkus, nebūtinai lietuvius, iš viso pasaulio. Ir tai gali būti tie patys lietuviai, kurie išvažiavo. Bet
kažkoks topic‘as turėtų susiet. Nors irgi, kartais labai sunku. Turėtų būt kažkoks tikslas. Kai tu studentas, tai turbūt įdomiau, bet toliau, kažkaip nežinau. <..>
Turėtų būti kažkoks tikslas tų pokalbių, susitikimų, jei tai konferencija. Kad būtų įdomu. Jeigu tai: „Sveikas, aš Petras“ [T: pabendraukim?] Jo... Turėtų būt
kažkoks tikslas.“ (T_Švedija)
„Vien tai, kai pagalvoju, aš nežinau kaip tai vyksta Lietuvoj, pavyzdžiui, Norvegijos tas mokslų tyrimų fondas, jis praktiškai kai projektus vertina, jis turi irgi
užsienio mokslininkų grupę, kurie atvažiuoja ir vertina. Aš nežinau ar Lietuvoj irgi ta pati praktika. Nu kad nesigautų, kad norvegai patys savo projektus vertina,
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tai va tam sudaryta ta grupė iš kitų šalių mokslininkų, kurie atvažiuoja su kitom idėjom, su kitom patirtim, su kitom kultūrom galų gale ir bendram kontekste
bando nuspręsti kurie projektai turėtų būti finansuojami. Toks kažkoks būtų labai gerai, kad atvažiuoja žmonės su kitokiom patirtim. Vienareikšmiškai kažkas
būtų labai įdomu. Ir vėlgi tai būtų kažkokia dalim tų esančių užsienyje pritraukimas į tą Lietuvą. Nes aš įsivaizduoju, tu turi pamatyti kas toj Lietuvoj gali būti,
kad tu į ją grįžtum. Bet koks prisilietimas, sąlytis su Lietuva, kurio metu tu gautum kažkokį tai supratimą galimybių kažkokią apžvalgą, būtų vienareikšmiškai
labai teigiama.“ (T_Norvegija)
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