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Įvadas
Mokslo ir verslo bendradarbiavimui mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje
skatinti viešojoje politikoje skiriamas didelis dėmesys, tačiau, kaip rodo atskiri tyrimų ir apibendrintų politikos
priemonių įgyvendinimą vertinančios analizės duomenys, kol kas šio bendradarbiavimo mastas nėra didelis.
2016 m. Mokslo ir studijų institucijų ir universitetinių ligoninių už Lietuvos verslo įmonėms atliktus MTEP
užsakymus gautos lėšos sudarė 35 proc. visų mokslo ir studijų institucijų ir universitetinių ligoninių gaunamų
MTEP užsakymų sumos (1,92 mln. iš 5,43 mln. eurų). Pagal universitetų ir verslo bendradarbiavimo rodiklį
2016 m. pasauliniame konkurencingumo indekse esame 37 vietoje iš 137 stebimų valstybių. Šio rodiklio
reikšmės pastaruosius kelerius metus vis krinta. Žemą mokslo ir verslo bendradarbiavimo lygį Lietuvoje taip
pat rodo išduotų patentų statistika. Iš viso 2014–2017 m. Lietuvos valstybinis patentų biuras išdavė 498
patentus. Iš jų tik 11 yra bendri mokslo ir verslo patentai, t. y. patentai, kurių vienas iš pareiškėjų atstovauja
mokslo ir studijų institucijai, kitas – verslo įmonei. Pagal 2017 m. mokslo ir verslo bendrų publikacijų rodiklį,
kuris mažai kinta nuo 2011 m., tik 0,8 proc. visų Lietuvos mokslininkų publikacijų (t. y. 28 publikacijos) buvo
parengtos kartu su verslo įmonėmis. Palyginimui – ES28 vidurkis yra 2,1 proc., EBPO šalių – 1,7 procento.
Žemą verslo MTEP potencialą, o kartu ir žemą jo bendradarbiavimo su mokslu potencialą netiesiogiai rodo
itin mažas pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų gamybos sektoriaus dydis, sudarantis tik 1 proc.
visų verslo įmonių . Taip pat mažėja verslo įmonių MTEP veiklai skiriamos lėšos (nuo 116,34 mln. eurų 2014
m. iki 103,54 mln. eurų 2016 m.).
Siekiant giliau išnagrinėti šią problemą ir pasiūlyti rekomendacijas situacijai gerinti, MOSTA parengė ir
išbandė mokslo sistemos suinteresuotų šalių socialinių tyrimų (apklausų) metodiką, skirtą atskleisti
suinteresuotų šalių nuomones ir nuostatas apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)
srityje vykstantį bendradarbiavimą tarp tyrėjų ir verslo įmonių.
Metodika sukurta vykdant projektą „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001).
Tyrimo metu siekta sužinoti:
• Kokiomis formomis vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas?
• Kaip organizuojamos bendros MTEP veiklos?
• Ar mokslas ir verslas patenkinti bendradarbiavimo rezultatais? Kokią naudą jie mato?
• Dėl kokių priežasčių bendradarbiaujama, o dėl kokių – ne?
• Kas labiau linkę bendradarbiauti MTEP srityje?
• Kaip tai atsispindi pagal Sumanios specializacijos kryptis?
• Kas galėtų paskatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?
Tyrimo objektas – mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių (tyrėjų ir verslo įmonių, vykdančių MTEP

veiklą) požiūris į MTEP srityje vykstantį abipusį bendradarbiavimą (toliau – bendradarbiavimą).
Tyrimo tikslas – sukurti kartotinių apklausų metodiką, leidžiančią stebėti, kaip vyksta mokslo ir verslo

bendradarbiavimas bei atskleisti suinteresuotųjų šalių identifikuojamas mokslo ir verslo bendradarbiavimui
MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius.
Tyrimo klausimai

1.
2.
3.
4.

Kaip vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje?
Kaip vertinama patirtis, įgyta bendrose MTEP veiklose?
Kokie veiksniai skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?
Kokie veiksniai trukdo mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje atsiradimui ir plėtrai?

Tyrimo rezultatų ataskaita pateikiama 1 priede.
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Tikslinės grupės
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje apklausoje pasirinktos dvi tikslinės grupės:
1) Tyrėjai, atstovaujantys mokslo bendruomenės pusę, ir
2) Verslo įmonių darbuotojai, atstovaujantys verslo bendruomenės pusę.
Tyrėjų tikslinei grupei priskirti tam tikrų pareigybių asmenys, dirbantys universitetuose (valstybiniuose
ir nevalstybiniuose) bei mokslinių tyrimų institutuose (tik valstybiniuose). Nevalstybinių mokslinių tyrimų
institutų tyrėjai į populiaciją nebuvo įtraukti, kadangi nėra sisteminiu lygmeniu prieinamos statistikos apie šių
institutų tyrėjų generalinę aibę, todėl neįmanoma nustatyti apklausai reikalingos imties.
Tyrėjų tikslinei grupei priskirti asmenys, dirbantys pagal pareigybes, kuriuose reikalaujama užsiimti MTEP
veikla (vyriausieji mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai, mokslo darbuotojai, mokslininkai
stažuotojai, jaunesnieji mokslo darbuotojai, tyrėjai, profesoriai, docentai), o taip pat – struktūrinių padalinių
vadovai (prorektoriai, dekanai, katedrų vedėjai, institutų vadovai ir pan.), kadangi tikėtinas jų (bent
administracinis) įsitraukimas į bendradarbiavimo su verslo įmonėmis projektus.
Tyrėjų tikslinė grupė skaidoma į du pogrupius: tyrėjų – vadovų ir tyrėjų – vykdytojų. Tyrėjams –
vadovams priskirtini tyrėjai, esantys mokslo ir studijų institucijos padalinio vadovais ir (arba) vadovaujantys
(yra vadovavę per paskutinius 5 metus) tyrėjų komandai MTEP projekte. Pogrupių identifikavimas vykdytas
pagal klausimynuose esančius atrankinius klausimus. Reikalauta, kad tyrėjų – vykdytojų pogrupyje būtų
apklausta ne daugiau nei 60 proc. respondentų nuo visų tyrėjų tikslinės grupės respondentų, o tyrėjų- vadovų
pogrupyje ne struktūrinių padalinių vadovų būtų apklausta ne mažiau nei 30 proc., struktūrinių padalinių
vadovų – ne mažiau nei 10 proc. nuo visų tyrėjų tikslinės grupės respondentų.
Verslo tikslinei grupei priskirti MTEP veiklą vykdančių verslo įmonių vadovaujantys asmenys ir (arba)
kiti asmenys, kurie yra susiję su įmonės MTEP veikla.
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Populiacija
Tyrėjų populiacija buvo nustatyta remiantis ŠVIS 2016 m. duomenimis. Preliminarus populiacijos skaičius –
6723.
MTEP veikla užsiimančių verslo įmonių populiacija buvo nustatyta sujungtus duomenis, gautus iš
Valstybinės mokesčių inspekcijos bei esparama.lt duomenų bazių.
MTEP veiklą vykdančios įmonės identifikuotos pagal šiuos kriterijus:
• 2014-2015 m. deklaruotos MTEPI išlaidos ir (arba)
• 2014-2015 m. gautas finansavimas MTEPI veikloms atrinktose priemonėse (Idėja LT, Intelektas LT,
Intelektas LT+, PRO LT, Inoklaster LT, Inoklaster LT+) ir (arba)
• 2017 m. gautas finansavimas iš „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ ir (arba)
• dalyvaujama „Horizontas 2020” programoje.
Tokiu būdu identifikuotos 324 MTEP veiklą vykdančios įmonės. Tyrimo lauko etape išaiškėjo 52
likviduotos ar nepasiekiamos įmonės. Galutinė atitinkanti pasirinktą atrankos metodiką MTEP veiklą
vykdančių įmonių populiacija – 272.
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Imtis ir jos sudarymo principai
Tyrėjų tikslinė grupė
Tyrėjų tikslinės grupės imtis – 1000 respondentų (apklausta 1086).
Imties sudarymui taikyta kvotinė atranka. Kvotos paskirstytos atsižvelgiant į:
• mokslo ir studijų institucijų tipą (universitetas, mokslinių tyrimų institutas),
• teisinį statusą (valstybinis, nevalstybinis),
• mokslo sritį (biomedicinos, fiziniai, humanitariniai, socialiniai, technologijos, žemės ūkio
mokslai),
• apskritis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai),
• tikslinių grupių pogrupius (tyrėjai – vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, tyrėjai –
vykdytojai).
Nuo pateiktų imties kvotų leista 5 proc. paklaida. Jei nustatytas kvotos dydis <5, buvo leista ją jungti
prie stambesnės kvotos. 1 lentelė- 5 lentelėlentelėse pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą
kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
Universitetus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo sritį bei
aukštosios mokyklos teisinį statusą (valstybinė, nevalstybinė) pateikiamas 1 lentelėje. Lentelėje pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
1 lentelė. Universitetus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo sritį bei

aukštosios mokyklos teisinį statusą
Universitetai:

Valstybinė
Nevalstybinė
Suvestinė

Biomedicinos
mokslai
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

166
179
0
0
166
179

Fiziniai
mokslai
135
144
2
0
137
144

Humanitariniai
mokslai
64
65
1
1
65
66

Socialiniai
mokslai
106
112
5
10
111
122

Technologijos
mokslai
114
148
0
1
114
149

Žemės
ūkio
mokslai
27
29
0
0
27
29

Suvestinė

612
677
8
12
620
689

Universitetus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo sritį bei
apskritį, kurioje veikia aukštoji mokykla, pateikiamas 2 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal
iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
2 lentelė. Universitetus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo sritį bei apskritį, kurioje veikia
aukštoji mokykla
Universitetai:

Kauno apskr.
Vilniaus apskr.
Klaipėdos apskr. Ne
mažiau kaip
Šiaulių apskr.
Suvestinė

Biomedicinos
mokslai
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

79
86
75
79
6
7
6
7
166
179

Fiziniai
mokslai
19
24
110
113
4
4
4
3
137
144

Humanitariniai
mokslai
11
11
42
42
6
6
6
7
65
66

Socialiniai
mokslai
36
42
63
64
6
10
6
6
111
122

Technologijos
mokslai
79
93
27
39
4
12
4
5
114
149

Žemės
ūkio
mokslai
27
28
0
1
0
0
0
0
27
29

Suvestinė

251
284
317
338
26
39
26
28
620
689
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Universitetus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo sritį bei
tikslinių grupių pogrupį, kurį jie atstovauja (MTEP vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, tyrėjai –
vykdytojai), pateikiamas 3 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir
faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
3 lentelė. Universitetus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo sritį bei tikslinių grupių
pogrupį, kurį jie atstovauja
Universitetai:

Tyrėjų vadovų nemažiau 30 %
Struktūrinių padalinių vadovų
nemažiau 10%
Tyrėjai vykdytojai ne daugiau kaip
60%
Suvestinė

Fiziniai
mokslai

Kvota
Faktas
Kvota

Biomedicinos
mokslai
50
40
17

Socialiniai
mokslai
33
24
11

Technologijos
mokslai
34
43
12

Žemės
ūkio
mokslai
8
3
3

Suvestinė

41
37
14

Humanitariniai
mokslai
19
8
6

Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

54
100
112
166
179

41
83
89
137
144

17
39
41
65
66

52
67
65
111
122

58
68
79
114
149

9
16
18
27
29

231
373
404
620
689

185
155
62

Mokslinių tyrimų institutus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo
sritį bei apskritį, kurioje veikia mokslinių tyrimų institutas, pateikiamas, pateikiamas 4 lentelėje. Lentelėje
pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus
tyrimą.
4 lentelė. Mokslinių tyrimų institutus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo sritį bei apskritį,
kurioje veikia mokslinių tyrimų institutas
Mokslinių tyrimų
institutai:
Kauno apskr.
Vilniaus apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos
mokslai

Fiziniai
mokslai

Humanitariniai mokslai

Socialiniai
mokslai

Technologijos mokslai

1
0
104
105
105
105

0
3
64
68
64
71

0
0
72
86
72
86

7
8
35
33
42
41

28
27
22
21
50
48

Žemės
ūkio
mokslai
46
46
1
0
47
46

Suvestinė

82
84
298
313
380
397

Mokslinių tyrimų institutus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo
sritį bei tikslinių grupių pogrupį, kurį jie atstovauja (MTEP vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, tyrėjai –
vykdytojai), pateikiamas 5 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir
faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
5 lentelė. Mokslinių tyrimų institutus atstovaujančių respondentų pasiskirstymas pagal jų atstovaujamą mokslo sritį bei tikslinių
grupių pogrupį, kurį jie atstovauja
Mokslinių tyrimų institutai:

Tyrėjų vadovų nemažiau 30 %
Struktūrinių padalinių vadovų
nemažiau 10%
Tyrėjai vykdytojai ne daugiau kaip
60%
Suvestinė

Fiziniai
mokslai

Humanitariniai mokslai

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos
mokslai
32
26
11
27

Technologijos
mokslai
15
12
5
16

Žemės
ūkio
mokslai
14
14
5
15

Suvestinė

22
16
7
21

Socialiniai
mokslai
13
11
4
11

19
20
6
18

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

63
65
105
105

38
46
64
71

43
57
72
86

25
23
42
41

30
28
50
48

28
27
47
46

228
246
380
397

114
99
38
108

7

Verslo tikslinė grupė
Verslo įmonių, vykdančių MTEP veiklą, tikslinės grupės imtis – 223 respondentai.
Siekta apklausti visą populiaciją.

Rekomendacijos imties formavimui
•

•
•

Atsižvelgti į tyrėjų pilotinio tyrimo metu pastebėtus niuansus:
o Lauko darbų vykdytojai UAB „Factus Dominus“ pastebėjo, kad tyrimo užsakovų pateikiami
ŠVIS duomenys pagal darbuotojų kiekį nesutampa su mokslinių tyrimų institutų atstovų
pateikiamais duomenimis, apie juose dirbančius asmenis bei duomenimis apie darbuotojus
ir jų kontaktus mokslinių tyrimų institutų internetiniuose puslapiuose, t. y. buvo pateikiami
gerokai mažesni darbuotojų skaičiai.
o Sunkiai sekėsi surinkti ir per paskutinius 5 metus vadovavusių MTEP projektams tyrėjų kvotą,
nes kai kurių mokslo įstaigų atstovai nurodė, kam tam tikrose mokslo srityse neturi jų tiek,
kiek mūsų numatyta apklausti. Buvo nurodoma, kad neretai keliems projektams vadovauja
tie patys asmenys.
Apsvarstyti galimybę įtraukti kvotą pagal pareigybes ar jų grupes (A0 klausimas).
Apsvarstyti galimybę tobulinti imties formavimą įtraukiant padalinio kvotą (E4 klausimas).
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Tyrimo instrumentų kūrimo bendrieji principai
Apklausose itin didelis dėmesys skirtas tyrimo instrumentų kūrimui. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą
ir atsižvelgus į nevienalytę populiaciją, tikslinga buvo konstruoti skirtingus klausimynus atskiroms tikslinėms
grupėms: verslo atstovams, tyrėjams vadovams ir tyrėjams vykdytojams.
Klausimynai suformuoti loginių ryšių tarp analizuojamo objekto indėlio, proceso ir rezultato pagrindu.
Kiekvienas aspektas atspindi savitas mokslo ir verslo bendradarbiavimą apimančias dimensijas. Apklausoje
naudoti trys klausimynai: verslo atstovams, tyrėjams – vadovams ir tyrėjams – vykdytojams. Klausimai
adaptuoti pagal tikslinės grupės specifiką. Vadovaujantis šia logika užtikrinamas tiek duomenų
palyginamumas tarp grupių, tiek atskirų aspektų įvertinimas ir kitų uždavinių pasiekimas.
Visi sukurti klausimynai išbandyti atliekant pilotines apklausas tikslinėse grupėse. Išanalizavus pilotinių
tyrimų rezultatus, klausimynai koreguoti, tikslintos klausimų formuluotės.
Nuomonei išsiaiškinti skirtų klausimų formatui pasirinkta 5 balų Likert skalė, kai respondentas turi
įvertinti pateiktus teiginius nuo visiško nepritarimo iki visiško pritarimo (1 – „visiškai nesutinku“, 5 – „visiškai
sutinku“). Faktiniams klausimams pasirinktas uždaro tipo klausimų formatas. Ten, kur prasminga, numatyta
galimybė įrašyti savo variantą („kita (įrašykite)...“).
Kiekvienas klausimynas taip pat turi demografinių klausimų bloką, kuriame teiraujamasi tokios
informacijos kaip amžius, lytis, išsimokslinimas, atstovaujama mokslo sritis ir t. t. Į klausimynus taip pat
įtrauktas atviras klausimas. Verslo atstovų klausimyną sudarė 42 klausimai (iš jų vienas – atviras), tyrėjų
vadovų klausimyną – 38 klausimai (iš jų vienas – atviras), vadovų vykdytojų klausimyną – 34 klausimai (iš jų
vienas – atviras).
Kuriant apklausos instrumentus buvo apimtos šios mokslo ir verslo bendradarbiavimą atspindinčios
tematinės dalys:
• Veiksniai, skatinantys mokslo ir verslo bendradarbiavimą
• Veiksniai, trukdantys mokslo ir verslo bendradarbiavimui
• Bendradarbiavimo patirties vertinimas
• Bendradarbiavimo patirties identifikavimas (faktiniai klausimai)
• Demografiniai klausimai
Apklausoje naudoti klausimynai pateikiami 2 priede.
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Tyrimo instrumentų dimensinė struktūra
Aukščiau minėtų tematinių aspektų išskleidimas per dimensijas ir subdimensijas pateikiamas 7, 8, 9,
11, 12, 12 lentelėse. Susiejimas su klausimais ir (ar) konkrečiais teiginiais pateikiamas skyrelyje „Klausimai ir
rekomendacijos jų formuluočių tobulinimui“.

Veiksniai, skatinantys mokslo verslo bendradarbiavimą
6 lentelė. Veiksniai, skatinantys mokslo verslo bendradarbiavimą
Verslo
atstovai

Tyrėjai
vadovai

Tyrėjai
vykdytojai

Klausimų ID

RESURSŲ TRŪKUMAS
A6; B1

Darbuotojų

*

Infrastruktūros

*

Mokslinių žinių, technologijų

*

A6; B1

Naujų idėjų

*

A6; B1

*

*

A6; B1

RESURSŲ PASIŪLA
Darbuotojų
Produktų, paslaugų

B1

*

B1

*

Infrastruktūros

*

B1

Mokslinių žinių, technologijų

*

B1

FINANSINĖ NAUDA
Užsidirbti parduodant savo MTEP produktus, paslaugas

*

*

A6

Prisitraukti viešąjį finansavimą

*

*

A6; A9

Noras asmeniškai papildomai užsidirbti

*

A6; B1

*

B1

Išskirtinių teisių naudotis sukurtais rezultatais užsitikrinimas

*

C4

Tiesiogiai pritaikomi rezultatai

*

Padengti įmonės veiklos kaštus
REZULTATŲ PANAUDOJIMO NAUDA

A9

*

MOKSLINIAI INTERESAI
Pradėti MTEP dominančia tema

*

*

A6; B1

Noras tęsti savo MTEP

*

*

A6; B1

Noras įgyti naujų žinių, kompetencijų

*

A6; B1

Noras gerinti asmeninius mokslo rezultatus

*

A6; B1

*

A9

*

*

A9

*

*

A9

*

A9

*

A9

Atestacijoje atsižvelgiama į bendradarbiavimą su verslu
INFORMACIJA APIE BENDRADARBIAVIMO GALIMYBES
Aiškiai pateikta informacija
LENGVESNIS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ VALDYMAS
Paprastesnė sprendimų priėmimo tvarka MSI
Nereiktų rūpintis MTEP projekto administravimu
INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
Aiški intelektinės nuosavybės dalis

*
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Veiksniai, trukdantys mokslo verslo bendradarbiavimui
7 lentelė. Veiksniai, trukdantys mokslo verslo bendradarbiavimui
Verslo
atstovai

Tyrėjai
vadovai

*

*

A7

Nėra finansavimo iš privačių šaltinių
Nėra viešojo finansavimo
Trūksta lėšų vystyti MTEP
Bendradarbiavimo kaštai didesni nei nauda
TINKAMŲ PARTNERIŲ NEBUVIMAS
Neranda tinkamų partnerių
Nėra intereso iš potencialiai tinkamų partnerių
Nėra tinkamas partneris, nes padalinys neturi bendradarbiavimo
projektų
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS STOKA

*
*
*
*

*
*
*
*

A7
A7
C1
A8

*
*

*

A7
A7
A7

Intelektinės nuosavybės teisinis reglamentavimas
Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas projektus
administruojančiose institucijose
Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas MSI

*

*

C1

*

*

C3

*

*

C3

Intelektinės nuosavybės teisių (ne)pasidalinimas

*

*

C3

Baimė dėl įmonės paslapčių

*

A8

IŠ MSI KYLANTYS ADMINISTRACINIAI TRUKDŽIAI
Komplikuota sprendimo priėmimo tvarka MSI

*

C1

Komplikuotas bendrų projektų sutarčių pasirašymas

*

C1

FINANSINĖS KLIŪTYS
Nėra tinkamos finansavimo priemonės

Sutarčių su įmonėmis teisinis reglamentavimas
PROJEKTŲ RENGIMO IR VALDYMO SUNKUMAI
Netenkina MTEP projekto sąlygos
Nepavyksta parengti MTEP projekto

Tyrėjai
vykdytojai

*

Klausimų ID

*

C1

*

*

A7

*

*

A7

Paraiškų atrankos ir finansavimo tvarka

*

*

C1

Neturi kvalifikuoto personalo koordinuoti MTEP projektą

*

C1

Sudėtingas projekto valdymas

*

Sudėtingas projekto paraiškos rengimas, pateikimas

*

*

C3

Ilgai trunkantys viešieji pirkimai MTEP projekto eigoje

*

*

C3

Komunikacija su finansavimą skirstančiomis institucijomis

*

*

C3

Per daug biurokratijos atsiskaitant už projekto rezultatus

*

*

C3

Neaišku, kokios MTEP išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis

*

*

C3

*

C1

*

C1

SUNKUMAI PANAUDOTI BENDRADARBIAVIMO REZULTATUS
Rezultatai naudingi tik verslo įmonėms
Interesų dėl projekto rezultatų konfliktai

*

*

C3

DARBO KULTŪROS SKIRTUMAI
Verslo ir mokslo darbo kultūros skirtumai

*

*

C1

MSI vidinė darbo kultūra
Verslo įmonės neįvertina MTEP veiklos specifikos
DARBO LAIKO STOKA
Laiko stoka dėl jau esamų įsipareigojimų
Asmuo jaučiasi pernelyg užimtas

*

*
*

C1
C1

*

*
*

C1, A7
A7

*

A7

KOMPETENCIJOS NEATITIKIMAS
Neatitinka kompetencija
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Bendradarbiavimo patirties vertinimas
8 lentelė. Bendradarbiavimo patirties vertinimas
Verslo
atstovai

Tyrėjai
vadovai

Tyrėjai
vykdytojai

Klausimų ID

*

*

*

D1

*

*

*

D2

Pasinaudojimas žiniomis ir patirtimi

*

*

*

D3

Pasinaudojimas infrastruktūra

*

*

*

D3

Naujų darbuotojų radimas

*

Vykdomos veiklos (produktų/ MTEP) pagreitinimas

*

*

*

D3

Teisės į intelektinę nuosavybę įgijimas

*

*

*

D3

Finansinė nauda

*

*

*

D3

*

*

D3

PASITENKINIMAS REZULTATAIS
Pasitenkinimas bendrų projektų rezultatais
GAUTOS NAUDOS VERTINIMAS
Santykio tarp įdėtų pastangų ir gautos naudos įvertinimas
GAUTA NAUDA

Naudingų kontaktų užmezgimas

D3

FINANSINĖS NAUDOS GAVIMO BŪDAI
Finansinės naudos gavimo būdai

*

D4

ATEITIES PERSPEKTYVŲ VERTINIMAS
Ketinimas toliau bendradarbiauti

*

*

*

D5

Ketinimas toliau bendradarbiauti su tais pačiais

*

*

*

D6

Verslo
atstovai

Tyrėjai
vadovai

Tyrėjai
vykdytojai

Klausimų ID

Mokslo gebėjimas atitikti verslo poreikius

*

*

*

C4

Mokslo iniciatyva bendradarbiauti su verslu

*

*

*

C4

Verslo iniciatyva bendradarbiauti su mokslu

*

*

*

C4

Verslo būtinybė bendradarbiauti su mokslu

*

Verslą tenkina MSI paslaugų kokybė

*

Nuostatų klausimai
9 lentelė. Nuostatų klausimai

NUOSTATŲ TEIGINIAI

Su verslu realaus bendradarbiavimo nėra
Verslui būtinos investicijos į MTEP

*

C4
*

*

C4

*

*

C4
C4
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Faktiniai klausimai
10 lentelė. Faktiniai klausimai
Verslo
atstovai

Tyrėjai
vadovai

Tyrėjai
vykdytojai

Klausimų ID

Dalyvavimas bendruose MTEP projektuose

*

*

*

A1

Paslaugų pirkimas

*

*

A1

Paslaugų pardavimas

*

*

A1

Paslaugų finansavimas

*

Patirties neturėjimas

*

*

*

A1

BENDRŲ MTEP PROJEKTŲ SKAIČIUS
Bendrų MTEP projektų skaičius (iš viso) per pastaruosius 5erius metus
PASKUTINIS BENDRAS MTEP PROJEKTAS

*

*

*

A2a

Šiuo metu

*

*

*

A2b

Per praėjusius 3 m.

*

*

*

A2b

Seniau nei prieš 3 m.

*

*

*

A2b

BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS

A1

MTEP BENDRADARBIAVIMO PARTNERIAI
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (pagal tipą)

*

A2c

Užsienio mokslo ir studijų institucijos (pagal tipą)

*

A2c

Lietuvos įmonės

*

A2c

Užsienio įmonės

*

A2c

Klasteriai ir pan.

*

A2c

VAIDMUO BENDRAME MTEP PROJEKTE
Koordinatorius

*

*

A3

Partneris

*

*

A3

Subrangovas

*

*

A3

Paslaugų teikėjas

*

*

A3

BENDRADARBIAVIMO TIESIOGIAI FORMOS IDENTIFIKAVIMAS
Darbo sutartys (mokslas dirba pas verslą)

*

*

A4

Paslaugų pirkimas/pardavimas

*

*

A4

Paslaugos neformaliu būdu

*

*

A4

*

A5

NORO PRADĖTI BENDRADARBIAUTI IDENTIFIKAVIMAS
Noro pradėti bendradarbiauti identifikavimas

*

*

Viešasis sektorius

*

*

B2

Įmonės lėšos (tiesioginės ir netiesioginės)

*

*

B2

Įmonės ir MSI lėšos (tiesioginės ir netiesioginės)

*

*

B2

Įmonės ir viešojo sektoriaus lėšos

*

*

B2

Projektinių paraiškų rengėjai

*

*

B3

Teisininkai

*

*

B3

Patentiniai patikėtiniai

*

*

B3

Mokslo ir technologijų parkai

*

*

B3

BENDRŲ MTEP VEIKLŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

TARPININKAI, ĮTRAUKĘ Į BENDRUS MTEP PROJEKTUS
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MITA

*

*

B3

LIC

*

*

B3

Investuok Lietuvoje

*

*

B3

Versli Lietuva

*

*

B3

Regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai

*

*

B3

Klasterių administratoriai

*

*

B3

Verslo asociacijos

*

*

B3

Mokslininkų visuomeninės organizacijos

*

*

B3

*

*

Parengties lygis pradedant

*

*

D6

Parengties lygis užbaigiant

*

*

D7

Verslo
atstovai

Tyrėjai
vadovai

Tyrėjai
vykdytojai

Klausimų ID

Amžius

*

*

*

E1

Lytis

*

*

*

E2

Pareigos

*

*

*

A0, E3

Vadovaujamos pareigos

*

*

A00

Priklausomybė padaliniui

*

*

E4

Darbo trukmė padalinyje

*

*

E5

Padalinio dydis

*

*

E6

*

*

E7

Daro laiko pagal funkcijas pasiskirstymas

*

*

E8

Mokslų sritis

*

*

E9

DALYVAVIMAS PER VIEŠĄJĮ FINANSAVIMĄ
Dalyvavimas finansuojant viešajam sektoriui (taip, ne)

*

C2

TECHNOLOGIJOS PARENGTIES LYGIS

Demografiniai klausimai
11 lentelė. Demografiniai klausimai

DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI

Išsilavinimas / disertacijos gynimo metai

*

Darbo kitur (MSI, versle) patirtis

*

*

*

E10

Darbo kitur (MSI, versle) patirties trukmė

*

*

*

E11

Darbo kitur (MSI, versle) patirties laikas

*

*

*

E20

Darbo kitur (MSI, versle) pobūdis (vadovaujamas/ne)

*

*

*

E12

Vykdomos veiklos atitikmuo pagal SMART

*

*

*

E13

Įmonės teisinis statusas

*

E14

Įmonės kapitalo šaltiniai

*

E15

Įmonės amžius

*

E16

Įmonės darbuotojų skaičius

*

E17

Įmonės metinės pajamos

*

E18

Įmonės vieta (pagal apskritį)

*

Papildomas atviras klausimas

*

E19
*

*

E21
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Apklausos organizavimas
Apklausos formatas
Tyrėjų tikslinė grupė apklausta CAWI (ang. Computer Aided Web Interviewing) būdu, t. y. apklausa buvo
vykdoma internetu.
Verslo tikslinė grupė taip pat apklausta CAWI būdu, t. y. apklausa buvo vykdoma internetu.

Apklausos lauko darbų vykdymas
Tyrėjų tikslinė grupė apklausta 2017 m. gegužės 17 – 2017 m. liepos 15 d. Tyrimas buvo vykdomas
keliais etapais. Visų pirma, aukštosioms mokykloms ir mokslinių tyrimų institutams buvo išsiunčiami kvietimai
su prašymu bendradarbiauti atliekant tyrimą.
Kvietimas bendradarbiauti atliekant tyrimą su lydraščiu (žr. 3 priedą) buvo išsiųstas 27 mokslo
įstaigoms (14 universitetų ir 13 mokslinių tyrimų institutų). Europos Humanitarinis universitetas nesutiko
dalyvauti apklausoje, nurodė, jog sutiktų tik su sąlyga, jei apklausa būtų vykdoma anglų kalba. Apklausoje
dalyvauti taip pat atsisakė Lietuvos kultūros tyrimų institutas motyvuodamas tuo, jog nieko bendro su verslu
jų mokslininkai neturi. Iš viso apklausoje dalyvavo 25 mokslo įstaigos (13 universitetų ir 12 mokslinių tyrimų
institutų).
Sutikę dalyvauti tyrime mokslo ir studijų institucijos paskyrė atsakingus asmenis, su kuriais tyrimo
vykdytojams reiktų kontaktuoti dėl tyrimo atlikimo konkrečiose institucijose. Dalį kvietimų dalyvauti tyrime
išsiuntė pačios institucijos, dalį – tyrimą vykdančios įmonės darbuotojai. Respondentai buvo kviečiami
dalyvauti tyrime iki keturių kartų. Dėl mažo atsakomumo didžiojoje dalyje įstaigų dalyvauti apklausoje buvo
kviečiami visi tyrimo tikslines grupes atitinkantys tam tikros (-ų) mokslo srities(-ių) atstovai. Vėliau iš užpildytų
klausimynų buvo atrenkami užpildyti kokybiškai, atliekama duomenų analizė.
Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 20 min. 6 lentelėje pateikiamas respondentų pasiskirstymas
pagal mokslo įstaigą atsižvelgiant į tikslines grupes.
12 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal atstovaujamą mokslo ir studijų instituciją
Aukštoji mokykla ir mokslo tyrimų institutai
ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
KTU - Kauno technologijos universitetas
KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
KU - Klaipėdos universitetas
LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
LSU - Lietuvos sporto universitetas
LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
MRU - Mykolo Romerio universitetas
ŠU - Šiaulių universitetas
VGTU - Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VU - Vilniaus universitetas
VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
LAMMC - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
LEI - Lietuvos energetikos institutas
GTC - Gamtos tyrimų centras
NVI - Nacionalinis vėžio institutas
LKI - Lietuvių kalbos institutas
LAEI - Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
FTMC - Fizinių ir technologijos mokslų centras
LII - Lietuvos istorijos institutas
LSTC - Lietuvos socialinių tyrimų centras
LTI - Lietuvos teisės institutas
IMC - Inovatyvios medicinos centras
LLTI - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Suvestinė

Tyrėjų-vadovų
27
4
51
3
22
17
9
26
9
10
17
79
11
19
18
20
10
5
5
30
15
7
2
10
10
436

Tyrėjų-vykdytojų
25
3
59
2
17
28
12
47
12
18
19
145
17
27
20
33
17
20
13
47
24
2
3
27
13
650

Iš viso
52
7
110
5
39
45
21
73
21
28
36
224
28
46
38
53
27
25
18
77
39
9
5
37
23
1086

15

Verslo tikslinė grupė apklausta 2017 m. gegužės 16 – 2017 m. rugpjūčio 23 d. Tyrimas buvo vykdomas
keliais etapais. Iš pradžių pagal atrinktų įmonių sąrašą su juridinio asmens pavadinimais ir kodais viešai
prieinamuose šaltiniuose buvo ieškoma įmonių kontaktinių duomenų. Vėliau buvo skambinama į įmonę ir
prašoma sujungti su įmonės vadovu arba asmeniu, įmonėje atsakingu už MTEP veiklas. Tuomet apklausos
kriterijus atitinkantis pašnekovas buvo informuojamas apie vykdomą tyrimą ir jo teiraujamasi, kokiu būdu
jam būtų patogiau sudalyvauti apklausoje, ar atvykus apklausą vykdančios įmonės atstovui ir jam apklausiant
asmenį (CAPI), ar apklausą pildant pagal atsiųstą nuorodą į klausimyną internetu (CAWI). Kadangi visi sutikę
dalyvauti tyrime asmenys dažniausiai rinkdavosi apklausą internetu, vėliau įmonių vadovams, ar jų
rekomenduotiems asmenims buvo siunčiamas kvietimas dalyvauti apklausoje su lydraščiu (žr. 4 priedą) ir
nuoroda į klausimyną. Sutikusiems dalyvauti tyrime įmonių atstovams apie kvietimą dalyvauti apklausoje
bendraujant telefonu buvo primenama 4 kartus. Priminimai el. paštu buvo siunčiami nuo 3 iki 5 kartų.
Atsisakiusioms dalyvauti apklausoje įmonėms taip pat buvo skambinama pakartotinai, prašant jų sudalyvauti
apklausoje ir atstovauti įmonės nuomonę.
Vėliau buvo atrenkami tik pilnai užpildyti klausimynai ir atliekama duomenų analizė.

Duomenų suvedimas, apdorojimas
Elektroninėje apklausų Limesurvey sistemoje pildytų klausimynų duomenys buvo automatiškai
perkeliami į skaitmeninę bylą SPSS formate. Prieš duomenų analizę tyrimo duomenys buvo sutvarkomi, dalis
duomenų sugrupuojami ir perkoduojami. Kintamųjų atsakymai, kur vertinimai yra 5 balų skalėje, buvo
sugrupuoti į keturias grupes: „Teigiamas vertinimas“ (5,4 balai), „Neutralus vertinimas“ (3 balai), „Neigiamas
vertinimas“ (1,2 balai), „Negali įvertinti“. Kiti kintamųjų grupavimai buvo atliekami pagal užsakovo prašymą.
Tyrimo rezultatai buvo apdoroti IBM SPSS Statistics programa, 21 versija. Gauti tyrimo rezultatai
pateikti .xlsx formatu.
Duomenų analizė atlikta naudojant aprašomosios ir daugiamatės statistikos metodus. Statistiškai
reikšmingiems skirtumams nustatyti tarp respondentų atsakymų, atsižvelgiant į sociodemografines tiriamųjų
charakteristikas ar kitus svarbius rodiklius, buvo naudotas Chi kvadrato (χ²) kriterijus. Analizuojant vidurkių
skirtumus, priklausomai nuo analizuojamų duomenų (dvi ar daugiau grupės) buvo naudojamas
nepriklausomų imčių Student t arba vienfaktorinės dispersinės analizės kriterijus su Boneferoni korekcija.
Verslo tikslinėje grupėje, kadangi visų analizuojamų kintamųjų skirstiniai nebuvo artimi normaliajam,
papildoma analizė buvo atliekama ir neparametriniais kriterijais (Mann-Whitney ir Kruskall Wallis). Žiūrint
skirtumus tarp grupių, rekomenduojama naudoti šiais kintamaisiais apskaičiuotą statistinį reikšmingumą.
Duomenų analizė neparametriniais rodikliais pateikiama po vidurkių analizės su parametriniais kriterijais.
Siekiant padidinti pateikiamų duomenų statistinio reikšmingumo patikimumą, analizėje, kuomet
atsakymų „Negaliu vertinti“, „Nežinau, sunku pasakyti“ kiekis buvo labai mažas ir dėl šio atsakymo duomenys
netenkino taikomo statistinio kriterijaus sąlygų, šis atsakymas nebuvo įtrauktas į analizę. Klausimams,
kuriuose respondentas gali pasirinkti daugiau nei vieną atsakymo variantą, „pjūviai“ nebuvo skaičiuojami, kai
tam tikrą atsakymo variantą pasirinko mažiau nei 30 respondentų.
Apklausos lauko darbus bei duomenų suvedimą bei apdorojimą vykdė UAB „Factus Dominus“. Jiems
suformuluota techninė užduotis pateikiama 5 priede.
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Apklausos lauko darbų vykdytojų metodologinė – organizacinė refleksija
Tyrėjų tikslinė grupė. Tyrimą organizuoti buvo pakankamai sudėtinga, nes tyrimas buvo kartojamas ir
dalis respondentų jau buvo pildę klausimyną prieš keletą mėnesių. Sunkumų kėlė ir tyrimo atlikimo
laikotarpis, nes apklausa pradėta mokslo metų pabaigoje, kuomet universitetuose jau prasideda egzaminų
sesija, baigiamųjų arbų gynimai. Taip pat atsakingi asmenys nurodė, kad tyrėjai užimti, nes rengia paraiškas
projektų konkursams, kurias turi priduoti birželio-liepos mėnesiais. Taip pat iš kai kurių mokslo įstaigų
paskirtų atsakingų asmenų kaip argumentas, kodėl mokslininkai vangiai dalyvauja apklausose, buvo
nurodomas nusivylimas MOSTA, net pyktis dėl artėjančių ir nuolat aptariamų universitetų jungimo reformų,
mažų mokslininkų atlyginimų. Atsakingi asmenys nurodė, kad jų darbuotojai yra labai pavargę ir nusivylę
esama mokslo padėtimi Lietuvoje, jaučiasi nesaugūs ir galvoja, kad „anketų pildymas“ nieko nepakeis. Šiek
tiek keista pasirodė, kad universitetų jungimo reformą jie sieja ne su LR Švietimo ir mokslo ministerija, o taip
pat ir MOSTA.
Taip pat pastebėta, kad tyrimo užsakovų pateikiami ŠVIS duomenys pagal darbuotojų kiekį nesutampa
su mokslinių tyrimų institutų atstovų pateikiamais duomenimis, apie juose dirbančius asmenis bei
duomenimis apie darbuotojus ir jų kontaktus mokslinių tyrimų institutų internetiniuose puslapiuose, t. y.
buvo pateikiami gerokai mažesni darbuotojų skaičiai. Sunkiai sekėsi surinkti ir per paskutinius 5 metus
vadovavusių MTEP projektams tyrėjų kvotą, nes kai kurių mokslo įstaigų atstovai nurodė, kam tam tikrose
mokslo srityse neturi jų tiek, kiek mūsų numatyta apklausti. Buvo nurodoma, kad neretai keliems projektams
vadovauja tie patys asmenys.
Organizuojant apklausą pasitaikydavo užklausų el. paštu arba telefonu iš universitetų tikslinės grupės
atstovų tikslinantis dėl MTEP sąvokos, nors klausimynuose ji jau buvo pateikta. Taip pat kartais buvo
kreipiamasi nurodant, kad apklausos el. nuoroda neveikia, nes po atsakymo į vieną klausimą apklausa buvo
baigiama. Tokiu atveju respondentas buvo informuojamas, kad tikriausiai buvo pasirinkęs ne tą nurodą,
nepriklausomai nuo to, kad tiek klausimyne, tiek kvietime buvo pateikiamos aiškios nuorodos, kokie asmenys,
kurį klausimyną turėtų pildyti.
Duomenų analitikams sunkumų sudarė nenuosekli klausimų numeracija, ypatingai klausimuose, kur
tiriamasis galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymų variantą. Keli klausimų numeriai baigdavosi „a“ arba
„b“ raide. Šiomis raidėmis buvo koduojami ir duomenys skaičiavimuose „a“ – kokybiniai duomenys, „b“ –
išvestiniai (apjungti) kintamieji.
Analizuojant tyrimo duomenis pagal nurodytas gaires, ne visuomet duomenų sklaida buvo pakankama,
tad kai kuriais atvejais interpretuojant rezultatus, kuomet buvo taikomas Chi kvadrato statistinis kriterijus,
reiktų atsižvelgti, kiek duomenų celėse buvo reikšmių mažesnių už 5.
Buvo pastebėta, kad respondentams ne visi klausimai buvo aiškūs. Bendraujant telefonu, respondentai
nurodė, kad klausimyne yra klausimas apie vadovavimą padaliniui, bet nėra apie vadovavimą mokslo
institucijai (A00 kl.). A0 klausime prie pasirinkimo yra prorektorius, bet nėra rektoriaus. Vienam respondentui
pasirodė keista, kad buvo klausiama apie vadovavimą per pastaruosius 5 metus, bet vėliau buvo prašoma
pažymėti esamas pareigas ir neaišku, ar pagrindinės darbovietės, ar visų, jei pvz., dirba ir universitete ir
mokslinių tyrimų institute. Kitas respondentas minėjo, kad jei tik pirko paslaugas, toliau klausimai apie
bendradarbiavimą projektuose respondentui kaip ir netinkami.
Prie bendrų pastabų apklausos rengėjams respondentai dažnai minėjo apklausos trukmę,
anonimiškumo aspektą, t. y. kad jo labiau reiktų laikytis atliekant tokią apklausą. Taip pat buvo nurodoma,
kad sudėtinga sau prisiskirti tinkamą sumaniosios specializacijos prioritetą bei, kad jų galėtų būti daugiau. Ne
technologinių mokslų atstovams sunkiau sekėsi nurodyti žemiausią ir aukščiausią technologinės parengties
lygį. Dalis respondentų nurodė, kad klausimynas suformuotas technologijos ir fizinių mokslų atstovams, bet
nelabai tinkamas humanitarinių ar socialinių mokslų respondentams.
Verslo tikslinė grupė. Tyrimą organizuoti buvo pakankamai sudėtinga dėl nedidelio tikslinę grupę
atitinkančių įmonių skaičiaus bei reikiamo pasiekti pakankamai didelio respondentų skaičiaus. Sunkumų taip
pat kėlė tai, kad verslo atstovai nurodydavo esantys labai užsiėmę, buvo sunku juos motyvuoti ir įtikinti, kad
jų atsakymai yra labai vertingi bei kuo jų atsakymai prisidės prie įmonės gerovės. Šiek tiek sunkumų kėlė ir
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tyrimo atlikimo laikotarpis, kurio metu nemaža dalis įmonių vadovų ar su įmonės MTEP veikla susijusių
asmenų atostogavo.
Apklausėjai nurodė, kad ne visų įmonių vadovai arba atstovai bendravo maloniai, kartais sau leisdavo
panaudoti ir necenzūrinių žodžių. Didesnėse įmonėse kartais sunkiau buvo pasiekti vadovą, ar už MTEP veiklą
atsakingą asmenį, neretai proceso eiga ir laikotarpis, per kurį pavykdavo susisiekti su reikiamu pašnekovu,
priklausydavo nuo administratoriaus ar atsiliepusio asmens nuotaikos ir geranoriškumo.
Duomenų analitikams sunkumų sudarė nenuosekli klausimų numeracija, ypatingai klausimuose, kur
tiriamasis galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymų variantą. Keli klausimų numeriai baigdavosi „a“, „b“
ar „c“ raide. Šiomis raidėmis buvo koduojami ir duomenys skaičiavimuose „a“ – kokybiniai duomenys, „b“ –
išvestiniai (apjungti) kintamieji, „c“ – atsakymų vidurkių lyginimas.
Analizuojant tyrimo duomenis pagal nurodytas gaires, ne visuomet duomenų sklaida buvo pakankama,
tad kai kuriais atvejais interpretuojant rezultatus, kuomet buvo taikomas Chi kvadrato statistinis kriterijus,
reiktų atsižvelgti, kiek duomenų celėse buvo reikšmių mažesnių už 5.
Sulaukėme porą laiškų nurodančių, kad verslo atstovams nurodžius, kad nedalyvavo bendruose MTEP
projektuose, tačiau pirko MTEP paslaugas iš universitetų, mokslinių tyrimų institutų, pardavė paslaugas ar
finansavo bendras veiklas jie vis vien turi pildyti klausimus, kuriuose prašoma informacija ne bendrai apie
vykdomas MTEP veiklas, tačiau apie projektus.
Prie bendrų pastabų apklausos rengėjams respondentai nurodė, kad sudėtinga sau prisiskirti tinkamą
sumaniosios specializacijos prioritetą bei, kad jų galėtų būti daugiau.

18

Klausimai ir rekomendacijos jų formuluočių tobulinimui
Bendro pobūdžio pastabos klausimynams
•
•

Atsižvelgti į lauko darbų vykdytojų išsakytas pastabas.
Apsvarstyti galimybę į klausimyną įtraukti šiuos respondentų siūlomus klausimus:
o „Kokiu etatu dirbate (dauguma jaunų žmonių 0,25 ir net negalima didinti);
o koks buvo indėlis į projektą/darbą palyginus su vadovybe ir kokį atlygį gavote (nieko)“.

•

Išgryninti klausimyne naudojamas sąvokas.
o Respondentų komentaras: „Ne visai aišku kas klausimyne vadinama projektu, ar bendra
veikla atliekant MTEP ar tik ES finansuojamas projektas ar viešojo sektoriaus finansuojamas
ar dalinai finansuojamas projektas, kuriems reikia teikti paraiškas“; „Sudėtinga apklausa,
nevisai išgryninta bendradarbiavimo sąvoka“.

Konkrečių klausimų charakteristikos bei rekomendacijos tobulinimui
Toliau pateikiamas kiekvieno klausimo aprašymas bei rekomendacijos tobulinimui, atsižvelgiant į pačių
tyrimo kūrėjų ir įgyvendintojų (MOSTA) įžvalgas, lauko darbus atlikusios įmonės įžvalgas bei respondentų
pastabas, nurodytas atvirame E21 klausime.
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A00 klausimas
ID
A00

Verslas

Tyrėjai – vadovai
A00. Ar Jums yra tekę užimti
vadovaujamas pareigas per
pastaruosius 5-erius metus ?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
1. Taip, mokslo ir studijų
institucijos padalinio
vadovas.
2. Taip, vadovauju (esu
vadovavęs) tyrėjų
komandai MTEP projekte.
3. Ne. (Negali būti
pažymėtas su kitais. Baigti
apklausą. Pateikti tyrėjų –
vykdytojų klausimyną)

Tyrėjai - vykdytojai
A00. Ar Jums yra tekę užimti
vadovaujamas pareigas per
pastaruosius 5-erius metus?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
1. Taip, mokslo ir studijų
institucijos padalinio
vadovas. (Apklausą baigti.
Pereiti prie vadovų
klausimyno).
2. Taip, vadovauju (esu
vadovavęs) tyrėjų komandai
MTEP projekte. (Apklausą
baigti. Pereiti prie vadovų
klausimyno).
3. Ne. (negali būti pažymėtas
kitais).

Klausimo tipas
Uždaras, demografinis, filtrinis. Dimensija „Tyrėjų subgrupių identifikavimas“.
Klausimo paskirtis
Skirtas atrinkti:
1) tinkamus apklausai respondentus,
2) tyrėjus – vadovus ir tyrėjus –vykdytojus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas tyrėjams ir pagal jį identifikuojama, ar respondentas turi vadovavimo patirties,
ar jos neturi. Jei respondentas pasirenka 1 ir (arba) 2 atsakymo variantą jis priskiriamas tyrėjų vadovų kvotai.
Jei respondentas pasirenka 3 atsakymo variantą jis priskiriamas tyrėjų vykdytojų kvotai.
Tyrėjų vadovų klausimyne prie klausimo pateiktas paaiškinimas respondentams:
„Jeigu Jums nėra tekę užimti vadovaujamų pareigų per pastaruosius 5 metus, turėtumėte pildyti
klausimyną skirtą TYRĖJAMS – VYKDYTOJAMS (žiūrėkite kitą nuorodą laiške).
Tyrėjų vykdytojų klausimyne prie klausimo pateiktas paaiškinimas respondentams:
„Jeigu Jums yra tekę užimti vadovaujamas pareigas per pastaruosius 5 metus (1-2 atsakymai),
turėtumėte pildyti klausimyną skirtą TYRĖJAMS – VADOVAMS (žiūrėkite kitą nuorodą laiške).
Po klausimu taip pat pateikiamas paaiškinimas, ką reiškia apklausoje naudojamas MTEP trumpinys:
*Šioje apklausoje naudojamas LR mokslo ir studijų įstatyme pateiktas „mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
(MTEP)“ apibrėžimas: MTEP – tai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė, technologinė) plėtra. MTEP
apima tris veiklos sritis:
• fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių, tuo metu neturint
tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
• taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami
specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
• eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus
ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgti į tyrimo lauko darbų vykdytojo pateikiamas pastabas dėl apklausos vykdymo:
• Bendraujant telefonu, respondentai nurodė, kad klausimyne yra klausimas apie vadovavimą
padaliniui, bet nėra apie vadovavimą mokslo institucijai (A00 kl.). Vienam respondentui pasirodė
keista, kad buvo klausiama apie vadovavimą per pastaruosius 5 metus, bet vėliau buvo prašoma
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pažymėti esamas pareigas ir neaišku, ar pagrindinės darbovietės, ar visų, jei pvz., dirba ir universitete
ir mokslinių tyrimų institute. Kitas respondentas minėjo, kad jei tik pirko paslaugas, toliau klausimai
apie bendradarbiavimą projektuose respondentui kaip ir netinkami.
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A0 klausimas
ID
A0

Verslas

Tyrėjai – vadovai
A0. Kokios Jūsų pareigos?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
1. Vyriausiasis mokslo
darbuotojas
2. Vyresnysis mokslo
darbuotojas
3. Mokslo darbuotojas
4. Jaunesnysis mokslo
darbuotojas
5. Profesorius
6. Docentas
7. Mokslininkas stažuotojas
8. Tyrėjas
9. Laborantas
10. Inžinierius
11. Prorektorius
12. Fakulteto dekanas,
prodekanas
13. Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas
14. Katedros vedėjas
15. Skyriaus vadovas, skyriaus
vadovo pavaduotojas
16. Laboratorijos vadovas
17. Nė vienas iš išvardintų (baigti
apklausą. Šis variantas negali
būti pažymėtas su kitais)

Tyrėjai - vykdytojai
A0. Kokios Jūsų pareigos?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
1. Vyriausiasis mokslo darbuotojas
2. Vyresnysis mokslo darbuotojas
3. Mokslo darbuotojas
4. Jaunesnysis mokslo darbuotojas
5. Profesorius
6. Docentas
7. Mokslininkas stažuotojas
8. Tyrėjas
9. Laborantas
10. Inžinierius
11. Nė vienas iš išvardintų (Apklausą
baigti.).

Klausimo tipas
Uždaras, demografinis, filtrinis. Subdimensija „Pareigos“.
Klausimo paskirtis
Filtro funkcija. Skirtas identifikuoti:
• tyrėjų vadovų grupėje tyrėjus vadovus ir struktūrinių padalinių vadovus, siekiant išpildyti šią kvotą:
• Tyrėjų vadovų nemažiau 30 %
• Struktūrinių padalinių vadovų nemažiau 10%
• Tyrėjai vykdytojai ne daugiau kaip 60%
Demografinė funkcija. Skirtas identifikuoti:
• respondento užimamas pareigas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas tyrėjams ir pagal jį identifikuojama, kokias pareigas respondentas užima.
Tyrėjų vykdytojų grupėje:
• paskutinis (11) atsakymo variantas tarnauja kaip saugiklis apklausti tik reikiamus asmenis (jei
netinka nė vienas atsakymo variantas iš aukščiau išvardintų – apklausą baigti).
Tyrėjų vadovų grupėje:
• paskutinis (17) atsakymo variantas tarnauja kaip saugiklis apklausti tik reikiamus asmenis (jei
netinka nė vienas atsakymo variantas iš aukščiau išvardintų – apklausą baigti).
• Pasirinkę 11 – 16 atsakymo variantus priskiriami struktūrinių padalinių vadovų kvotai.

Rekomendacijos tobulinimui
Formuojant imtį apsvarstyti galimybę įtraukti kvotą pagal pareigybes ar jų grupes. Prie pasirinkimo yra
prorektorius, bet nėra rektoriaus.
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A1 klausimas
ID
A1

Verslas
A1.1. Kokia Jūsų įmonės MTEP*
bendradarbiavimo su universitetais,
mokslinių tyrimų institutais patirtis?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
1. Dalyvavome bendruose
MTEP projektuose.
2. Pirkome MTEP paslaugas iš
universitetų, mokslinių
tyrimų institutų.
3. Pardavėme paslaugas ar
produktus universitetams,
mokslinių tyrimų
institutams.
4. Finansavome bendras MTEP
veiklas savo lėšomis.
5. Patirties neturime (pereikite
prie klausimo A4).

Tyrėjai – vadovai
A1.2. Kokia Jūsų vadovaujamo
padalinio (ar mokslinių tyrimų
komandos) bendradarbiavimo patirtis
su verslo įmonėmis MTEP* srityje?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
1. Dalyvavome bendruose
MTEP projektuose (pereikite
prie klausimo A3).
2. Pirkome MTEP paslaugas
(produktus) iš verslo įmonių
(pereikite prie klausimo A3).
3. Pardavėme savo paslaugas
MTEP projektuose (pereikite
prie klausimo A3).
4. Bendrų MTEP projektų su
įmonėmis neturime
(neturėjome) (pereikite prie
klausimo A5; šis variantas
negali būti pažymėtas su
kitais).

Tyrėjai - vykdytojai
A1.3. Ar per pastaruosius 5-erius metus
Jūs buvote įtrauktas į bendrus MTEP*
projektus su verslo įmonėmis, kuriuos
vykdo Jūsų institucija?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Taip
2. Ne (pereikite prie klausimo A5)

Klausimo tipas
Uždaras, faktinis. Dimensija „Bendradarbiavimo patirtis“.
Klausimo paskirtis
Skirtas identifikuoti turinčius ir neturinčius bendradarbiavimo su mokslu (verslu) MTEP srityje (per mokslo ir
studijų institucijas) patirties.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo atstovams, tyrėjams vadovams ir tyrėjams vykdytojams. Kiekvienai tikslinei
grupei klausimo ir atsakymų variantų formuluotės skiriasi. Klausiama tik apie patirtį, įgytą per mokslo ir
studijų instituciją.
Verslo atstovai:
• pasirinkę 1-4 atsakymo variantus priskiriami prie turinčių bendradarbiavimo su mokslu MTEP srityje
patirties. Kiekvienas iš šių variantų identifikuoja bendradarbiavimo patirties pobūdį. Klausiama tik
apie patirtį, įgytą per mokslo ir studijų instituciją.
• Pasirinkę 5 atsakymo variantą priskiriami prie neturinčių bendradarbiavimo su mokslu MTEP srityje
patirties per mokslo ir studijų instituciją. Šis atsakymo variantas taip pat tarnauja kaip filtrinis,
nukeliantis respondentą į klausimą, skirtą išsiaiškinti, galbūt su tyrėjais bendradarbiavimas vyksta
tiesiogiai, nedalyvaujant mokslo ir studijų institucijai (A4.1.).
Tyrėjai vadovai:
• pasirinkę 1-3 atsakymo variantus priskiriami prie turinčių bendradarbiavimo su verslu MTEP srityje
patirties. Kiekvienas iš šių variantų identifikuoja bendradarbiavimo patirties pobūdį. Klausiama tik
apie patirtį, įgytą per mokslo ir studijų instituciją.
• Pasirinkę 4 atsakymo variantą priskiriami prie neturinčių bendradarbiavimo su verslu MTEP srityje
patirties per savo mokslo ir studijų instituciją. Šis atsakymo variantas taip pat tarnauja kaip filtrinis,
nukeliantis respondentą į klausimų bloką, skirtą su verslu nebendradarbiavusiems tyrėjams
vadovams (A5).
Tyrėjai vykdytojai:
• Pasirinkę 1 atsakymo variantą priskiriami prie turinčių bendradarbiavimo su verslu MTEP srityje
patirties. Klausiama tik apie patirtį, įgytą per mokslo ir studijų instituciją ir tik įsitraukus į bendrus
MTEP projektus (kitokios formos ignoruojamos).
• Pasirinkę 4 atsakymo variantą priskiriami prie neturinčių bendradarbiavimo su verslu MTEP srityje
patirties per savo mokslo ir studijų instituciją įsitraukus į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis.
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Šis atsakymo variantas taip pat tarnauja kaip filtrinis, nukeliantis respondentą į klausimą, skirtą
išsiaiškinti, galbūt su verslu bendradarbiavimas vyksta tiesiogiai, nedalyvaujant mokslo ir studijų
institucijai (A4.3.).
Rekomendacijos tobulinimui
• Tikslinti klausimo formuluotę. Respondento komentaras: „Jei pirmame klausime pažymi kokį kitą
atsakymą, bet ne pirmą, kad dalyvavome bendruose projektuose, vis vien vėliau klausiama apie
projektus, gal geriau tai vadinti veiklomis, o ne projektais? Tam tikros naudojamos sąvokos gali
klaidinti respondentą“.
• Kiek įmanoma suvienodinti atsakymų variantus.
• Peržiūrėti visą klausimyną pagal šio klausimo variantus. Respondento komentaras: „jei tik pirko
paslaugas, toliau klausimai apie bendradarbiavimą projektuose respondentui kaip ir netinkami“.
• Pergalvoti tyrėjams vykdytojams skirtus atsakymų variantus: ar tikrai užtenka tik „taip“ ir „ne“? Tokiu
atveju susiaurinama bendradarbiavimo patirtis iki įgytos per mokslo ir studijų instituciją ir tik
įsitraukus į bendrus MTEP projektus (analogiškai kaip kitų 1 variantas, kitokios formos ignoruojamos).
• Atkreipti dėmesį į respondento komentarą apie klausiamą laikotarpį: „Kodėl tik 5 metai? Jei aktyviai
dirbau MTEP'e daugiau nei prieš 5 metus (tame tarpe teko ir vadovauti tarptautiniam projektui), tai
jau nesiskaito? Dabar gi visur krizė (visomis prasmėmis), tai kodėl nelyginti dabartinės situacijos su
prieškriziniu?“.
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A2a klausimas
ID
A2a

Verslas
A2.2.a. Keliuose iš viso MTEP
projektuose su universitetais ar
mokslinių tyrimų institutais Jūsų įmonė
dalyvavo per pastaruosius 5-erius
metus?
Pasirinkite.... [drop meniu]

Tyrėjai – vadovai
A2.2.a. Keliuose iš viso MTEP
projektuose su verslo įmonėmis Jūsų
vadovaujamas padalinys ar tyrėjų
komanda dalyvavo per pastaruosius 5erius metus? Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
Pasirinkite.... [drop meniu]

Tyrėjai - vykdytojai
A2.3.a. Keliuose MTEP projektuose su
verslo įmonėmis Jūs iš viso esate
dalyvavęs per pastaruosius 5-erius
metus?
Pasirinkite.... [drop meniu]

Klausimo tipas
Uždaras, faktinis. Dimensija „Bendrų MTEP projektų skaičius“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, keliuose iš viso bendruose MTEP projektuose respondentai dalyvavo per pastaruosius 5erius metus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo atstovams, tyrėjams vadovams ir tyrėjams vykdytojams. Klausimo formuluotės
nežymiai skiriasi, atsakymo formuluotės nesiskiria. Tyrėjai vadovai turi atsakinėti ne apie asmeninę, bet apie
savo vadovaujamo padalinio ar tyrėjų komandos patirtį.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra
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A2b klausimas
ID
A2b

Verslas
A2.1.b. Kada paskutinį kartą Jūsų
įmonė dalyvavo bendrame MTEP
projekte su universitetais ar mokslinių
tyrimų institutais? Pažymėkite vieną
tinkamą atsakymą.
1. Dalyvaujame šiuo metu.
2. Paskutinį bendrą MTEP
projektą užbaigėme per
praėjusius 3 metus.
3. Paskutinį bendrą MTEP
projektą užbaigėme seniau
nei prieš 3 metus*.
*pasirinkus šį variantą, pasitikslinti
metus, kada ir leisti įrašyti tik
keturis skaitmenis.
Patikslinkite metus, kada paskutinį
kartą užbaigėte bendrą MTEP
projektą

Tyrėjai – vadovai
A2.2.b. Kada paskutinį kartą
dalyvavote bendrame MTEP projekte
(pirkote ar pardavėte MTEP paslaugas)
su verslo įmonėmis? Pažymėkite vieną
tinkamą atsakymą.
1. Dalyvaujame šiuo metu.
(pereikite prie klausimo
B1.2)
2. Paskutinį bendrą MTEP
projektą užbaigėme per
praėjusius 3 metus.
(pereikite prie klausimo
B1.2)
3. Paskutinį bendrą MTEP
projektą užbaigėme seniau
nei prieš 3 metus.
Patikslinkite metus, kada
paskutinį kartą užbaigėte
bendrą MTEP projektą
(pereikite prie klausimo
B1.2)*
*pasirinkus šį variantą,
pasitikslinti, kada ir leisti
įrašyti tik keturis skaitmenis:
*Patikslinkite metus, kada
paskutinį kartą užbaigėte
bendrą MTEP projektą.
Įrašykite metus

Tyrėjai - vykdytojai
A2.3.b. Kada paskutinį kartą dalyvavote
bendrame MTEP projekte su verslo
įmonėmis? Pažymėkite vieną tinkamą
atsakymą.
4. Dalyvauju šiuo metu. (pereikite
prie klausimo B1.3.)
5. Paskutinį bendrą MTEP projektą
užbaigėme per praėjusius 3
metus. (pereikite prie klausimo
B1.3.)
6. Paskutinį bendrą MTEP projektą
užbaigėme seniau nei prieš 3
metus. Patikslinkite metus,
kada paskutinį kartą užbaigėte
bendrą MTEP projektą
(pereikite prie klausimo B1.3.)*
*pasirinkus šį variantą, pasitikslinti
metus, kada ir leisti įrašyti tik keturis
skaitmenis:
*Patikslinkite metus, kada
paskutinį kartą užbaigėte
bendrą MTEP projektą. Įrašykite
metus

Klausimo tipas
Uždaras, faktinis. Dimensija „Paskutinis bendras MTEP projektas“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, kada paskutinį kartą respondentai dalyvavo bendruose MTEP projektuose.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo atstovams, tyrėjams vadovams ir tyrėjams vykdytojams. Klausimo formuluotės
nežymiai skiriasi, atsakymo formuluotės nesiskiria. Tyrėjai vadovai turi atsakinėti ne apie asmeninę, bet apie
savo vadovaujamo padalinio ar tyrėjų komandos patirtį.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra
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A2c klausimas
ID
A2c

Verslas
A2.1.c. Su kuo Jūsų įmonė per
pastaruosius 5-erius metus turėjo
bendrų projektų, pagal kuriuos vykdė
mokslinių tyrimų arba eksperimentinės
plėtros (MTEP) veiklas arba pirko
paslaugas? Pažymėkite visus tinkamus
atsakymus.
1. Lietuvos universitetais*
2. Lietuvos kolegijomis*
3. Lietuvos mokslinių tyrimų
institutais*
4. Užsienio universitetais*
5. Užsienio kolegijomis*
6. Užsienio mokslinių tyrimų
institutais*
7. Lietuvos įmonėmis
8. Užsienio įmonėmis
9. Klasteriais ar kitomis
asocijuotomis struktūromis
10. Kita (įrašykite) ...

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai

[*Jei nepažymėtas nė vienas iš šių
variantų su*, perklausti, ar A1.1
teisingai pažymėjo atsakymą. Jei A1.1.
<už 5, tai A2.1. kl. būtinai turi būti
pažymėtas bent vienas su*]

Klausimo tipas
Uždaras, faktinis. Dimensija „MTEP bendradarbiavimo partneriai“.
Klausimo paskirtis
Skirtas identifikuoti partnerius, su kuriais verslo įmonės turėjo bendrų MTEP projektų. Apibrėžtas laikotarpis:
per pastaruosius 5-erius metus. Atsakymo variantai apima tiek Lietuvos, tiek užsienio partnerius, tiek mokslo
ir studijų institucijas, tiek kitas verslo įmones ar asocijuotas struktūras. Palikta galimybė įrašyti savo variantą
prie „kita“. Leidžiama rinktis visus tinkamus atsakymus. Informacijos patikimumui užtikrinti uždėtas
reikalavimas turėti bendradarbiavimo patirties mokslo ir studijų institucija (nesvarbu, ar Lietuvos, ar
užsienio), kad atitiktų tyrimo tikslinę grupę.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo atstovams. Galimybė pažymėti visus tinkamus atsakymų variantus.

Rekomendacijos tobulinimui
Išgryninti klausimo formuluotę. Nutarti, apie ką norima paklausti. Analizės metu buvo sunku interpretuoti
duomenis, kadangi iš dabartinės formuluotės neaišku, ar klausiama tik apie MTEP projektus (siaurąja
prasme), ar bendri projektai, pagal kuriuos verslas vykdė MTEP veiklas arba pirko paslaugas turi būti suprasti
plačiąja prasme, t.y. apima ir visas kitas galimas bendradarbiavimo veiklas. Neaišku, kaip šią formuluotę (ar
plačiąja, ar siaurąja prasme) suprato patys respondentai. Klausimo formuluotės išgryninimui
rekomenduojama taikyti cognitive interviewing testing techniką.
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A3 klausimas
ID
A3

Verslas
A3. Koks Jūsų vaidmuo bendruose
MTEP projektuose su universitetais,
mokslinių tyrimų institutais?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
1. MTEP projekto
koordinatorius.
2. MTEP projekto partneris.
3. MTEP projekto subrangovas.
4. Paslaugų teikėjas MTEP
projektui.
5. Kita (įrašykite) ...

Tyrėjai – vadovai
A3. Koks Jūsų vaidmuo bendruose
MTEP projektuose su įmonėmis?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą
padalinį ar tyrėjų komandą.
1. MTEP projekto
koordinatorius.
2. MTEP projekto partneris.
3. MTEP projekto subrangovas.
4. Paslaugų teikėjas MTEP
projektui.
5. Kita (įrašykite) ...

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras, faktinis. Dimensija „Vaidmuo bendrame MTEP projekte“.
Klausimo paskirtis
Skirtas identifikuoti verslo ir mokslo atstovų vaidmenis (dažniausiai ir rečiau pasitaikančius) bendruose
MTEP projektuose.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo atstovams ir tyrėjams vadovams. Tyrėjams vykdytojams klausimas
neužduodamas, kadangi tikėtinas didelis netikslių atsakymų kiekis. Klausimo atsakymų formuluotės
tikslinėms grupėms nesiskiria. Tyrėjai turi atsakinėti ne apie asmeninę, bet apie savo vadovaujamo padalinio
ar tyrėjų komandos patirtį.

Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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A4 klausimas
ID
A4

Verslas
A4.1. Ar per pastaruosius 5-erius
metus Jūsų įmonė vykdė MTEP
projektus pasitelkusi universitetų ir
(ar) mokslinių tyrimų institutų
darbuotojus tiesiogiai (ne per mokslo ir
studijų institucijas)? Pažymėkite visus
tinkamus atsakymus.
1. Taip, turime su jais sudarę
darbo sutartis. (klausti B1.1.)
2. Taip, perkame jų paslaugas
(pagal autorines sutartis,
verslo pažymą ir pan.)
(klausti B1.1.)
3. Taip, naudojamės jų
paslaugomis, bet neturime
sudarę darbo sutarčių
(keičiamės informacija
neformaliai). (klausti B1.1.)
4. Taip, kita forma (įrašykite) ...
(klausti B1.1.)
5. Ne, jų paslaugomis
nesinaudojame.

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai
A4.3. Ar Jūs dalyvaujate bendruose MTEP
projektuose su įmonėmis tiesiogiai, ne
per mokslo ir studijų institucijas?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
1. Taip, dirbu įmonėje pagal darbo
sutartį. (klausti B1.3.)
2. Taip, parduodu verslo įmonėms
paslaugas (pagal autorines sutartis,
verslo pažymą ir pan.) (klausti B1.3.)
3. Taip, dalyvauju, bet neturiu sudaręs
darbo sutarties (keičiuosi
informacija neformaliai). (klausti
B1.3.)
4. Taip, dalyvauju kita forma (kita
įrašykite) ... (klausti B1.3.)
Ne. (jei į A1.3. atsakė „taip“, klausti
B1.3. Jei į A1.3. atsakė „ne“, klausti
A5.)

Klausimo tipas
Uždaras, faktinis. Dimensija „Bendradarbiavimo tiesiogiai formos identifikavimas“.
Klausimo paskirtis
Skirtas identifikuoti tiesioginį (aplenkiant mokslo ir studijų institucijas) tyrėjų ir verslo bendradarbiavimą.
Skirtas identifikuoti tiesioginio bendradarbiavimo formas ir jų dažnį. Klausimo ir atsakymų formuluotės
specifikuotos, atspindinčios verslo paslaugų gavimo, o tyrėjų – paslaugų davimo funkcijas. Palikta galimybė
įrašyti savo variantą prie „kita“.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo atstovams ir tyrėjams vykdytojams.

Rekomendacijos tobulinimui
Papildyti tyrėjų vykdytojų klausimo formuluotę, įterpiant laiko apibrėžtį „per pastaruosius 5-erius metus“.
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A5 klausimas
ID
A5

Verslas
A5. Ar Jūsų įmonė norėtų vykdyti
bendrus MTEP projektus su
universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais? Pažymėkite tinkamą
atsakymą.
3.
1. Taip.
4.
2. Ne. (pereikite prie A8.1.)

Tyrėjai – vadovai
A5. Ar Jūs norėtumėte vykdyti bendrus
MTEP projektus su verslo įmonėmis?
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą
padalinį ar tyrėjų komandą.
Taip (pereikite prie A6.2 kl.)
Ne (pereikite prie A8.2. kl.)

Tyrėjai - vykdytojai
A5. Ar Jūs norėtumėte įsitraukti į bendrus
MTEP projektus su verslo įmonėmis?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Taip (pereikite prie A6.3 kl.)
2. Ne (pereikite prie C5.4. kl.)

Klausimo tipas
Uždaras, filtrinis, faktinis. Dimensija „Noro pradėti bendradarbiauti identifikavimas“.
Klausimo paskirtis
Skirtas atskirti nebendradarbiaujančius, bet to norinčius mokslo ir verslo atstovus nuo to nenorinčių.
Tinkamas tik vienas atsakymas. Po šio klausimo respondentas nukeliamas į klausimų bloką, skirtą norintiems
bendradarbiauti, arba į klausimų bloką, skirtą bendradarbiauti nenorintiems.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms.

Rekomendacijos tobulinimui
Išsidiskutuoti, ką apima „bendri MTEP projektai“ ir ar tikrai norima klausti tik apie juos, atmetant kitas
bendradarbiavimo veiklas bei formas. Galbūt būtų tikslinga klausimą formuluoti bendriau: „Ar jūs
norėtumėte bendradarbiauti su verslo įmonėmis/mokslinių tyrimų institutais MTEP srityje?“.
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A6 klausimas
ID
A6

Verslas
A6.1. Dėl kokių svarbiausių priežasčių
Jūsų įmonė nori pradėti bendrus MTEP
projektus su universitetais ar mokslinių
tyrimų institutais? Pažymėkite ne
daugiau nei tris tinkamus variantus.
1. Mūsų
įmonei
trūksta
reikalingų
aukštos
kompetencijos darbuotojų.
2. Mūsų įmonei nepakanka
reikalingos infrastruktūros
(įrangos ir (ar) patalpų).
3. Mūsų
įmonei
trūksta
specifinių mokslinių žinių.
4. Mūsų įmonė nori kurti naujas
ir (arba) vystyti esamas
technologijas.
5. Norime
universitetams,
mokslinių tyrimų institutams
parduoti savo produktus ir
(arba)
paslaugas,
infrastruktūrą.
6. Norime
pasinaudoti
galimybe bendrai pritraukti
viešąjį finansavimą įmonės
veikloms vykdyti.
7. Kita (įrašykite) ....

Tyrėjai – vadovai
A6.2. Dėl kokių svarbiausių priežasčių
Jūs norite pradėti bendrus MTEP
projektus su verslo įmonėmis?
Pažymėkite ne daugiau nei tris
tinkamus variantus. Atsakykite apie
Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Galėtumėme pradėti MTEP
veiklą dominančia tema.
2. Galėtumėme tęsti pradėtą
MTEP veiklą.
3. Norime pasinaudoti
galimybe bendrai pritraukti
viešąjį finansavimą MTEP
veikloms vykdyti.
4. Norime pasinaudoti
galimybe užsidirbti iš mūsų
teikiamų mokslinių paslaugų
(mokslinių tyrimų,
nuomojamos
infrastruktūros, kt.).
5. Norime pasinaudoti
potencialių verslo partnerių
turima infrastruktūra
(įranga ir (ar) patalpomis).
6. Norime pasinaudoti
potencialių verslo partnerių
turimais produktais,
technologijomis ir(ar)
paslaugomis.
7. Kita (įrašykite) ....

Tyrėjai - vykdytojai
A6.3. Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūs
norite įsitraukti į bendrus MTEP projektus
su verslo įmonėmis? Pažymėkite ne
daugiau nei tris tinkamus variantus.
1. Noriu įgyti naujų žinių ir (ar)
kompetencijų.
2. Noriu papildomai užsidirbti.
3. Galėčiau naudotis reikalinga
infrastruktūra.
4. Galėčiau pradėti MTEP tyrimus
dominančia tema.
5. Galėčiau tęsti pradėtus MTEP
tyrimus.
6. Tai padėtų gerinti asmeninius
mokslo rezultatus.
7. Kita (įrašykite) ...

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Veiksniai, skatinantys mokslo ir verslo bendradarbiavimą“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti nebendradarbiaujančių, bet to norinčių motyvus, kodėl jie nori bendradarbiauti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Visoms tikslinėms grupėms suformuoti skirtingi, specifiški
motyvai. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „kita“.
Verslo atstovams pateikti šie motyvai:
• Resursų trūkumas (darbuotojų (1 ats. variantas), infrastruktūros (2 ats.), mokslinių žinių, naujų idėjų
(3 ats.))
• Resursų pasiūla (produktų, paslaugų, infrastruktūros (5 ats.))
• Finansinė nauda (viešojo finansavimo pritraukimas (6 ats.))
Tyrėjams vadovams pateikti šie motyvai:
• Resursų trūkumas (infrastruktūros (5, 6 ats.))
• Resursų pasiūla ( teikiamų paslaugų (MTEP, infrastruktūros) (4 ats.))
• Finansinė nauda (viešojo finansavimo pritraukimas (3 ats.))
• Moksliniai interesai (galimybė pradėti MTEP dominančia tema, tęsti savo MTEP) (1, 2 ats.)
Tyrėjams vykdytojams pateikti šie motyvai:
• Resursų trūkumas (infrastruktūros (3 ats.))
• Finansinė nauda (noras asmeniškai papildomai užsidirbti (2 ats.))
• Moksliniai interesai (galimybė pradėti MTEP dominančia tema, tęsti savo MTEP, įgyti naujų
kompetencijų, gerinti asmeninius mokslo rezultatus) (1, 4, 5, 6 ats.).
Rekomendacijos tobulinimui
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Išgryninti motyvus bei jų formuluotes. Pvz. tyrėjams vadovams įtraukti „gerinti padalinio/komandos mokslo
rezultatus. Tyrėjams vykdytojams įtraukti resursų pasiūlos dimensijos variantus.
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A7 klausimas
ID
A7

Verslas
A7.1. Dėl kokių svarbiausių priežasčių
Jūsų įmonė iki šiol nevykdė MTEP
projektų su universitetais ar mokslinių
tyrimų institutais? Pažymėkite ne
daugiau nei tris tinkamus atsakymus.
1. Trūksta informacijos.
Nežinome, nuo ko pradėti.
2. Nerandame MTEP projektui
tinkamos finansavimo
priemonės.
3. Nerandame galimybės
prisitraukti finansavimo
MTEP projektui iš privačių
šaltinių.
4. Negavome viešojo
finansavimo.
5. Nerandame MTEP projektui
tinkamų partnerių.
6. Kontaktavome, bet nebuvo
susidomėjimo iš
universitetų, mokslinių
tyrimų institutų pusės.
7. Tarėmės, bet netenkino
MTEP projekto sąlygos.
8. Nepavyko parengti MTEP
projekto.
9. Kita (įrašykite) ...
[Atsakę į A7.1. klausimą pereikite prie
C5.1.]

Tyrėjai – vadovai
A7.2. Dėl kokių svarbiausių priežasčių
Jūs iki šiol nevykdėte bendrų MTEP
projektų su verslo įmonėmis?
Pažymėkite ne daugiau nei tris
tinkamus atsakymus. Atsakykite apie
Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Trūksta informacijos.
Nežinome, nuo ko pradėti.
2. Nerandame MTEP projektui
tinkamos finansavimo
priemonės.
3. Nerandame galimybės
prisitraukti finansavimo
MTEP projektui iš privačių
šaltinių.
4. Negavome viešojo
finansavimo.
5. Nerandame MTEP projektui
tinkamų verslo partnerių.
6. Kontaktavome, bet nebuvo
susidomėjimo iš įmonių
pusės.
7. Tarėmės, bet netenkino
MTEP projekto sąlygos.
8. Nepavyko parengti MTEP
projekto.
9. Kita (įrašykite) ...

Tyrėjai - vykdytojai
A7.3. Kodėl Jūs iki šiol nesate įsitraukęs į
bendrus MTEP projektus su verslo
įmonėmis? Pažymėkite vieną labiausiai
tinkamą atsakymą.
1. Nes mano padalinys nevykdo
bendrų MTEP projektų su verslo
įmonėmis.
2. Padalinys vykdo bendrus
projektus, bet man dalyvauti
nepasiūlė.
3. Siūlė, bet atsisakiau, nes
projektai neatitiko mano
kompetencijos.
4. Siūlė, bet neįsitraukiau nes
jaučiausi pernelyg užimtas.
5. Negalėjau įsitraukti, nes būčiau
viršijęs leistiną darbo krūvį (1,5
etato).
6. Kita (įrašykite)...
[Atsakę į A7.3. pereikite prie C5.3. kl.]

[Atsakę į A7.2.
klausimą pereikite prie
C5.2.]

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Veiksniai, trukdantys mokslo ir verslo bendradarbiavimui“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti nebendradarbiaujančių, bet to norinčių priežastis, kodėl jie nebendradarbiauja.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Verslui ir tyrėjams vadovams dalis priežasčių persidengia,
dalis – specifiškų. Tyrėjams vykdytojams klausimo formuluotė kitokia nei kitoms tikslinėms grupėms. Taip pat
kitokios nurodytos priežastys. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „kita“.
Verslo atstovams pateiktos šios priežastys:
• Projekto rengimo ir valdymo sunkumai (1ats., 7 ats., 8 ats.),
• Finansinės kliūtys (2 ats., 3 ats., 4 ats.),
• Tinkamų partnerių nebuvimas (5 ats., 6 ats.)
Tyrėjams vadovams pateiktos šios priežastys:
• Projekto rengimo ir valdymo sunkumai (1ats., 7 ats., 8 ats.),
• Finansinės kliūtys (2 ats., 3 ats., 4 ats.),
• Tinkamų partnerių nebuvimas (5 ats., 6 ats.)
Tyrėjams vykdytojams pateiktos šios priežastys:
• Padalinio ypatumai (1ats.),
• Kompetencijos neatitikimas (2 ats., 3 ats.),
• Darbo laiko stoka (4 ats., 5ats.).
Rekomendacijos tobulinimui
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Suvienodinti, kiek galima pasirinkti atsakymų. Dabar verslo ir tyrėjų vadovų klausimynuose galima pasirinkti
ne daugiau nei tris tinkamus atsakymus, o tyrėjų vykdytojų klausimyne – tik vieną labiausiai tinkamą.

A8 klausimas
ID
A8

Verslas
A8.1. Kodėl Jūsų įmonė nenori vykdyti
MTEP projektų su universitetais ar
mokslinių tyrimų institutais?
Pažymėkite vieną labiausiai tinkamą
atsakymus.
1. Mūsų įmonė neužsiima veikla,
kuriai reikėtų bendradarbiauti su
universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais.
2. Mokslininkų pagalba nereikalinga,
nes patys turime reikiamos
kvalifikacijos darbuotojų.
3. Nenorime atskleisti įmonės turimų
žinių ir (ar) technologijų.
4. Neapsimoka. Manome, kad
bendradarbiavimo kaštai bus
didesni negu nauda.
5. Kita (įrašykite) ...

Tyrėjai – vadovai
A8.2. Kodėl Jūs nenorite dalyvauti
bendruose MTEP projektuose su verslo
įmonėmis? Pažymėkite vieną tinkamą
variantą. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Mūsų padalinys neužsiima MTEP,
kuri galėtų būti tiesiogiai
pritaikoma mums žinomose verslo
įmonėse.
2. Neapsimoka. Manome, kad
bendradarbiavimo kaštai bus
didesni negu nauda.
3. Nemanome, kad mokslas turėtų
bendradarbiauti su verslu.
4. Kita (įrašykite) ...

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Veiksniai, trukdantys mokslo ir verslo bendradarbiavimui“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti nebendradarbiaujančių ir to nenorinčių, kokios to priežastys.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslui ir tyrėjams vadovams. Tyrėjams vykdytojams klausimas neužduodamas, nes
manoma, kad ši tikslinė grupė neturi galios svertų apsisprendimui bendradarbiauti. Verslui ir tyrėjams
vadovams dalis priežasčių persidengia, dalis – specifiškų. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „kita“.
Verslo atstovams pateiktos šios priežastys:
• Poreikio nebuvimas: 1) Veiklos, kuriai reiktų mokslininkų pagalbos, nevykdymas (1ats.); 2) savų
resursų turėjimas (2 ats.);
• Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas (3 ats.);
• Naudos nematymas (4 ats.).
Tyrėjams vadovams pateiktos šios priežastys:
• Poreikio nebuvimas: Veiklos, kuri pritaikoma versle, nevykdymas (1ats.);
• Naudos nematymas (2 ats.);
• Neigiamos nuostatos mokslo ir verslo bendradarbiavimo klausimu (3 ats.).
Rekomendacijos tobulinimui
Patikslinti atsakymų variantus, kiek įmanoma suvienodinti jų aprėptį. Tikslinga į tyrėjų vadovų sąrašą įtraukti
variantą apie intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumą, į sąrašą verslo atstovams įtraukti neigiamų
nuostatų mokslo ir verslo bendradarbiavimo klausimu variantą.
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A9 klausimas
ID
A9

Verslas
A9.1. Kas Jūsų įmonę paskatintų
pradėti vykdyti bendrus MTEP
projektus su universitetais ar mokslinių
tyrimų institutais? Pažymėkite ne
daugiau nei tris tinkamus variantus.
1. Aiškiai pateikta informacija apie
mokslo ir verslo
bendradarbiavimo galimybes.
2. Jei universitetų, mokslinių
tyrimų institutų veiklos rezultatai
būtų tiesiogiai pritaikomi įmonės
produktų kūrimui.
3. Jei universitetuose, mokslinių
tyrimų institutuose būtų
paprastesnė sprendimų
priėmimo tvarka.
4. Jei būtų galimybė pretenduoti į
aiškiai apibrėžtą ir teisiškai
reglamentuotą intelektinės
nuosavybės dalį.
5. Jei būtų galimybė prisitraukti
viešąjį finansavimą bendrų MTEP
projektų kofinansavimui.
6. Įmonė kol kas nemato realaus
poreikio bendradarbiauti su
universitetais ar mokslinių
tyrimų institutais*.
7. Kita (įrašykite) ...
[Atsakę į A9. klausimą pereikite prie
C5.1.]
*Šis variantas negali būti pažymėtas su
kitais.

Tyrėjai – vadovai
A9.2. Kas Jus paskatintų pradėti
vykdyti bendrus MTEP projektus su
verslo įmonėmis? Pažymėkite ne
daugiau nei tris tinkamus variantus.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą
padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Aiškiai pateikta informacija
apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo
galimybes.
2. Jei atsirastų verslo įmonių,
kuriose mes galėtume
pritaikyti savo vykdomų
MTEP rezultatus.
3. Jei universitetuose,
mokslinių tyrimų
institutuose būtų
paprastesnė sprendimų
priėmimo tvarka.
4. Jei atestacijos ar konkurso
vertinime būtų atsižvelgiama
ne tik į mokslo produkciją,
bet ir į bendradarbiavimo su
verslu patirtį ir mokslo žinių
taikymo rezultatus.
5. Jei būtų galimybė
pretenduoti į aiškiai
apibrėžtą ir teisiškai
reglamentuotą intelektinės
nuosavybės dalį.
6. Jei būtų galimybė prisitraukti
viešąjį finansavimą bendrų
MTEP projektų
kofinansavimui.
7. Jei nereikėtų rūpintis MTEP
projektų rengimu, vykdymu,
koordinavimu.
8. Kol kas nematome realaus
poreikio bendradarbiauti su
verslo įmonėmis.*
9. Kita (įrašykite) ....
[Atsakę pereikite prie C5.2. kl.]
*Šis variantas negali būti pažymėtas su
kitais.

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Veiksniai, skatinantys mokslo ir verslo bendradarbiavimą“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, kas galėtų paskatinti nenorinčius bendradarbiauti pradėti tai daryti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslui ir tyrėjams vadovams. Tyrėjams vykdytojams klausimas neužduodamas, nes
manoma, kad ši tikslinė grupė neturi galios svertų apsisprendimui bendradarbiauti. Verslui ir tyrėjams
vadovams dalis priežasčių persidengia, dalis – specifiškų. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „kita“.
Formuluoti išoriškai paveikiami veiksniai. Atsakinėjantys į šį klausimą respondentai praleidžia B dalį, kuri yra
skirta turintiems bendradarbiavimo patirties.
Verslo atstovams pateikti šie veiksniai:
• Aiškiai pateikta informacija (1 ats.),
• Tiesiogiai pritaikomi rezultatai (2 ats.),
• Paprastesnė sprengimų priėmimo tvarka MSI (3 ats.),
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• Aiški intelektinės nuosavybės dalis (4 ats.),
• Prisitraukti viešąjį finansavimą (5 ats.),
• Poreikio nematymas (6 ats.).
Tyrėjams vadovams pateiktos šios priežastys:
• Aiškiai pateikta informacija (1 ats.),
• Tiesiogiai pritaikomi rezultatai (2 ats.),
• Paprastesnė sprengimų priėmimo tvarka MSI (3 ats.),
• Atestacijoje atsižvelgiama į bendradarbiavimą su verslu (4 ats.),
• Aiški intelektinės nuosavybės dalis (5 ats.),
• Prisitraukti viešąjį finansavimą (6 ats.),
• Nereiktų rūpintis MTEP projekto administravimu (7 ats.),
• Poreikio nematymas (8 ats.)
Rekomendacijos tobulinimui
Abiejuose klausimynuose suvienodinti atsakymų eiliškumą („Aiški intelektinės nuosavybės dalis“, „Prisitraukti
viešąjį finansavimą“ turėtų būti vienodame eiliškume). Tikslinga suvienodinti atsakymų variantus, išplečiant
verslo tikslinei grupei skirtą sąrašą. T.y. į verslui skirtą klausimyną įtraukti subdimensiją „Nereiktų rūpintis
MTEP projekto administravimu“.
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B1 klausimas
ID
B1

Verslas
B1.1. Kodėl Jūsų įmonė vykdo ar vykdė
bendrus MTEP projektus su
universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais? Pažymėkite ne daugiau kaip
tris labiausiai tinkamus atsakymus.
1. Trūksta
aukštos
kompetencijos darbuotojų.
2. Nepakanka
reikalingos
infrastruktūros
(įrangos,
patalpų).
3. Norime padengti įmonės
veiklos kaštus.
4. Mūsų kuriamiems naujiems
produktams ar paslaugoms
reikalingos naujos žinios ir
(ar) technologijos.
5. Norime
universitetams,
mokslinių tyrimų institutams
pasiūlyti savo produktus ir
(arba) paslaugas.
6. Norime pasisemti idėjų,
kurios gali būti panaudotos
tolimesnėje įmonės veikloje.
7. Kita (įrašykite) ....

Tyrėjai – vadovai
B1.2.
Kodėl
Jūs
dalyvaujate
bendruose MTEP projektuose su
verslo įmonėmis? Pažymėkite ne
daugiau kaip tris labiausiai tinkamus
atsakymus. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Turime aukštos kompetencijos
darbuotojų, reikalingų verslo
įmonėms.
2. Galime pasiūlyti verslo įmonėms
reikalingos
infrastruktūros
(įrangos ir/ar patalpų).
3. Turime žinių ir (ar) technologijų,
reikalingų verslo kuriamiems
naujiems
produktams
ar
paslaugoms.
4. Norime pasisemti idėjų, kurios
gali būti panaudotos tolimesnėje
MTEP veikloje.
5. Norime greičiau realizuoti savo
idėjas.
6. Kita (įrašykite) ....

Tyrėjai - vykdytojai
B1.3. Kodėl Jūs dalyvaujate bendruose
MTEP projektuose su verslo įmonėmis?
Pažymėkite ne daugiau kaip tris labiausiai
tinkamus atsakymus.
1. Galiu įgyti naujų žinių ir (ar)
kompetencijų.
2. Galiu asmeniškai papildomai
užsidirbti.
3. Galiu naudotis reikalinga
infrastruktūra.
4. Galiu pradėti MTEP tyrimus
dominančia tema.
5. Galiu tęsti pradėtus MTEP
tyrimus.
6. Tai padėtų gerinti asmeninius
mokslo rezultatus.
7. Buvau priskirtas prie projekto
vadovo nurodymu.
8. Kita (įrašykite) ...

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Veiksniai, skatinantys mokslo ir verslo bendradarbiavimą“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, kodėl bendradarbiaujama. Klausimas užduodamas respondentams, turintiems
bendradarbiavimo patirties.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Motyvai formuoti atspindėjimo principu (verslui reikia,
mokslas pasiūlo). Dalis jų persidengia, dalis – specifiškų. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „kita“.
Verslo atstovams pateikti šie veiksniai:
• Resursų (darbuotojų, infrastruktūros, žinių ir technologijų, naujų idėjų) trūkumas (1, 2, 4, 6 ats.),
• Resursų (produktų, paslaugų) pasiūla (5 ats.),
• Finansinė nauda (padengti įmonės veiklos kaštus) (3 ats.),
Tyrėjams vadovams pateikti šie veiksniai:
• Resursų (naujų idėjų) trūkumas (4 ats.),
• Resursų (darbuotojų, infrastruktūros, mokslinių žinių, technologijų) pasiūla (1, 2, 3, ats.)
• Moksliniai interesai (noras realizuoti savo idėjas) (5 ats.),
Tyrėjams vykdytojams pateikti šie veiksniai:
• Resursų (infrastruktūros) trūkumas (3 ats.),
• Finansinė nauda (asmeniškai papildomai užsidirbti) (2 ats.),
• Moksliniai interesai (noras įgyti naujų žinių, kompetencijų, pradėti MTEP dominančia tema, tęsti savo
MTEP, gerinti asmeninius mokslo rezultatus) (1, 4, 5, 6 ats.).

Rekomendacijos tobulinimui
Apsvarstyti galimybę į tyrėjams vadovams skirtų atsakymų variantų sąrašą įtraukti infrastruktūros trūkumo
veiksnį; produktų, paslaugų pasiūlos veiksnį, finansinės naudos veiksnį.
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B2 klausimas
ID
B2

Verslas
B2. Kokiomis lėšomis vykdomi Jūsų
bendri MTEP projektai su universitetais
ar mokslinių tyrimų institutais?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
1. Viešojo sektoriaus lėšomis.
2. Įmonės lėšomis.
3. Įmonės ir universiteto ir (ar)
mokslinių tyrimų institutų
lėšomis.
4. Įmonės lėšomis su daliniu
viešuoju finansavimu.
5. Prisidedant universitetui ir
(ar)
mokslinių
tyrimų
institutui
netiesioginėmis
išlaidomis (pvz. darbuotojo
darbo
etato
dalies
priskyrimu).
6. Prisidedant
įmonei
netiesioginėmis išlaidomis
(pvz. darbuoto darbo etato
dalies priskyrimu).
7. Tiek
įmonei,
tiek
universitetui ir (ar) mokslinių
tyrimų institutui prisidedant
tik netiesioginėmis išlaidomis
(pvz.
darbuotojų
etatų
priskyrimu).
8. Kita (įrašykite) ....

Tyrėjai – vadovai
B2. Kokiomis lėšomis yra vykdomi Jūsų
bendri MTEP projektai su verslo
įmonėmis? Pažymėkite visus tinkamus
atsakymus. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Viešojo sektoriaus lėšomis.
2. Įmonės lėšomis.
3. Įmonės ir universiteto ir (ar)
mokslinių tyrimų institutų
lėšomis.
4. Įmonės lėšomis su daliniu
viešuoju finansavimu.
5. Prisidedant universitetui ir
(ar)
mokslinių
tyrimų
institutui
netiesioginėmis
išlaidomis (pvz. darbuotojo
darbo
etato
dalies
priskyrimu).
6. Prisidedant
įmonei
netiesioginėmis išlaidomis
(pvz. darbuoto darbo etato
dalies priskyrimu).
7. Tiek
įmonei,
tiek
universitetui ir (ar) mokslinių
tyrimų institutui prisidedant
tik netiesioginėmis išlaidomis
(pvz.
darbuotojų
etatų
priskyrimu).
8. Kita (įrašykite) ....

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras, faktinis. Dimensija „Bendrų veiklų finansavimo šaltiniai“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, kaip (iš kokių šaltinių) finansuojami bendri mokslo ir verslo MTEP projektai.
Klausimo charakteristika
Klausimas skirtas turintiems bendradarbiavimo patirties verslo atstovams ir tyrėjams vadovams. Tyrėjams
vykdytojams klausimas neužduodamas, kadangi tikėtini netikslūs atsakymai arba didelis „nežinau“ atsakymų
skaičius.
Galima rinktis visus tinkančius variantus, kadangi klausiama ne apie vienkartinę patirtį. Pateikti šie galimi
finansavimo šaltiniai:
• Viešasis sektorius,
• Įmonės lėšos (tiesioginės ir netiesioginės),
• Įmonės ir MSI lėšos (tiesioginės ir netiesioginės),
• Įmonės ir viešojo sektoriaus lėšos.
Rekomendacijos tobulinimui
Patikslinti klausimo formuluotę, kad ji taip pat tiktų respondentams, kurie šiuo metu bendrų MTEP projektų
nevykdo, tačiau juos yra vykdę anksčiau. Tikslinga apibrėžti laikotarpį apie kurį klausiama: 5-eri metai.
Kaip ir kitur, taip ir čia atkreipti dėmesį (ir jei reikia, patikslinti), kas turima galvoje vartojant sąvoką “bendri
MTEP projektai”.
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B3 klausimas
ID
B3

Verslas
B3. Kas iš žemiau nurodytų tarpininkų
įtraukė Jūsų įmonę į MTEP projektus su
universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais? Pažymėkite visus tinkamus
atsakymus.
1. Projektinių paraiškų
rengėjai.
2. Teisininkai.
3. Patentiniai patikėtiniai.
4. Mokslo ir technologijų
parkai.
5. Mokslo ir inovacijų agentūra
(MITA) (išskyrus atvejus, kai
agentūra finansuoja).
6. Lietuvos inovacijų centras
(LIC).
7. VŠĮ „Investuok Lietuvoje“.
8. VŠĮ „Versli Lietuva“.
9. Regioniniai prekybos,
pramonės ir amatų rūmai.
10. Klasterius
administruojančios įmonės
ar įstaigos.
11. Verslo asociacijos.
12. Mokslininkų visuomeninės
organizacijos.
13. Įsitraukėme per asmenines
ar profesines pažintis,
nesinaudojome tarpininkų
paslaugomis.
14. Įsitraukėme sukontaktavę
tiesiogiai, prieš tai vieni kitų
nepažinojome.
15. Kita (įrašykite) ....

Tyrėjai – vadovai
B3. Kas iš žemiau nurodytų tarpininkų
Jus įtraukė į bendrus MTEP projektus su
verslo įmonėmis? Pažymėkite visus
tinkamus atsakymus. Atsakykite apie
Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Projektinių paraiškų rengėjai.
2. Teisininkai.
3. Patentiniai patikėtiniai.
4. Mokslo ir technologijų parkai.
5. Mokslo ir inovacijų agentūra
(MITA) (išskyrus atvejus, kai
agentūra finansuoja).
6. Lietuvos inovacijų centras (LIC).
7. VŠĮ „Investuok Lietuvoje“.
8. VŠĮ „Versli Lietuva“.
9. Regioniniai prekybos, pramonės
ir amatų rūmai.
10. Klasterius
administruojančios
įmonės ar įstaigos.
11. Verslo asociacijos.
12. Mokslininkų
visuomeninės
organizacijos.
13. Įsitraukėme per asmenines ar
profesines
pažintis,
nesinaudojome
tarpininkų
paslaugomis.
14. Įsitraukėme
sukontaktavę
tiesiogiai, prieš tai vieni kitų
nepažinojome.
15. Kita (įrašykite) ....

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras, faktinis. Dimensija „Tarpininkai, įtraukę į bendrus MTEP projektus“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, kas ir kaip dažnai tarpininkauja bendriems mokslo ir verslo MTEP projektams.
Klausimo charakteristika
Klausimas skirtas turintiems bendradarbiavimo patirties verslo atstovams ir tyrėjams vadovams. Tyrėjams
vykdytojams klausimas neužduodamas, kadangi tikėtini netikslūs atsakymai arba didelis „nežinau“ atsakymų
skaičius.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra
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C1 klausimas
ID
C1

Verslas
C1.1. Su kokiomis bendromis kliūtimis
Jūs susiduriate vykdydami bendrus
MTEP projektus su universitetais,
mokslinių tyrimų institutais?
Pažymėkite ne daugiau kaip tris
labiausiai tinkamus atsakymus.
1. Komplikuotas ir
lėtas sutarčių sudarymo su
universitetais, mokslinių
tyrimų institutais procesas.
2. Intelektinės nuosavybės
teisinis reglamentavimas
universitetuose, mokslinių
tyrimų institutuose.
3. MTEP veikloms vystyti
reikalingų finansinių lėšų
trūkumas mūsų įmonėje.
4. MTEP veikloms vystyti
reikalingų finansinių lėšų
trūkumas universitetuose,
mokslinių tyrimų
institutuose.
5. Mūsų įmonės
bendradarbiavimą su
universitetais, mokslinių
tyrimų institutais apsunkina
juose esanti teisinė
sprendimų priėmimo tvarka.
6. Mūsų įmonės
bendradarbiavimą su
universitetais, mokslinių
tyrimų institutais apsunkina
darbo kultūros skirtumai.
7. Neturime kvalifikuoto
personalo, galinčio
koordinuoti MTEP projektų
rengimą ir vykdymą.
8. Sudėtingas bendrų MTEP
projektų valdymas: atima
daug laiko ir prideda
papildomų kaštų.
9. Kitos kliūtys (įrašykite)
10. Niekas netrukdo. Bendri
MTEP projektai
įgyvendinami sklandžiai.*
[*Pažymėjus šį variantą kiti variantai
negali būti pažymėti.]

Tyrėjai – vadovai
C1.2. Su kokiomis bendromis kliūtimis
Jūs susiduriate įgyvendindami bendrus
MTEP projektus su verslo įmonėmis?
Pažymėkite ne daugiau kaip tris
labiausiai tinkamus atsakymus.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą
padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Laiko stoka dėl jau esančių
įsipareigojimų universitetams,
mokslinių tyrimų institutams.
2. Finansinių lėšų, reikalingų
vystyti MTEP veikloms,
trūkumas.
3. Neturime kvalifikuoto
personalo, galinčio
koordinuoti MTEP projektų
rengimą ir vykdymą.
4. Bendradarbiavimą su verslo
įmonėmis apsunkina darbo
kultūros skirtumai.
5. Bendrose MTEP veiklose
pasiektų rezultatų negalime
panaudoti savo vystomoje
mokslinėje veikloje (nauda tik
verslo įmonėms).
6. Paraiškų atrankos ir
finansavimo tvarka.
7. Universitetų, mokslinių tyrimų
institutų administracijos darbo
kultūra.
8. Sutarčių su įmonėmis teisinis
reglamentavimas.
9. Intelektinės nuosavybės
teisinis reglamentavimas.
10. Kitos kliūtys (įrašykite) ....
11. Niekas netrukdo. Bendri
MTEP projektai įgyvendinami
sklandžiai*.

Tyrėjai - vykdytojai
C1.3. Su kokiomis bendromis kliūtimis Jūs
susiduriate įgyvendindami bendrus MTEP
projektus su verslo įmonėmis? Pažymėkite
ne daugiau kaip tris labiausiai tinkamus
atsakymus.
1. Laiko stoka dėl jau esančių
įsipareigojimų universitetams,
mokslinių tyrimų institutams.
2. Verslo įmonės neįvertina MTEP
veiklos specifikos.
3. Universitetų, mokslinių tyrimų
institutų administracijos darbo
kultūra.
4. Paraiškų atrankos ir
finansavimo tvarka.
5. Kitos kliūtys (įrašykite) ....
6. Niekas netrukdo. Bendri MTEP
projektai įgyvendinami
sklandžiai. [*šis variantas negali
būti pažymėtais kartu su kitais]

[*Šis variantas negali būti
pažymėtas kartu su kitais
variantais]

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Veiksniai, trukdantys mokslo ir verslo bendradarbiavimui“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti kliūtims, kurios kyla bendrų MTEP projektų vykdymo procese.
Klausimo charakteristika
Klausimas skirtas turinčioms bendradarbiavimo patirties visoms tikslinėms grupėms. Formuluotos
administracinės, teisinės kliūtys. Dalis priežasčių persidengia, dalis – specifiškų tikslinei grupei. Galimi ne
daugiau nei trys labiausiai tinkami atsakymai. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „kita“. Taip pat
galimybė pažymėti, kad jokių kliūčių nėra ir projektai įgyvendinami sklandžiai.
Verslo atstovams pateiktos šios galimos kliūtys:
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•
•
•
•
•

Finansinės (trūksta finansinių lėšų vystyti MTEP) (3, 4 ats.)
Intelektinės nuosavybės apsaugos stoka (2 ats.)
Iš MSI kylantys administraciniai trukdžiai:
o Komplikuota sprendimo priėmimo tvarka MSI (5 ats.)
o Komplikuotas bendrų projektų sutarčių pasirašymas (1 ats.)
Projektų rengimo ir valdymo sunkumai:
o Neturi kvalifikuoto personalo koordinuoti MTEP projektą (7 ats.)
o Sudėtingas projekto valdymas (8 ats.)
Darbo kultūros skirtumai (6 ats.)

Tyrėjams vadovams pateiktos šios galimos kliūtys:
• Finansinės (trūksta finansinių lėšų vystyti MTEP) (2 ats.)
• Intelektinės nuosavybės apsaugos stoka (9 ats.)
• Iš MSI kylantys administraciniai trukdžiai:
o Sutarčių su įmonėmis teisinis reglamentavimas (8 ats.)
• Projektų rengimo ir valdymo sunkumai:
o Paraiškų atrankos ir finansavimo tvarka (6 ats.)
o Neturi kvalifikuoto personalo koordinuoti MTEP projektą (3 ats.)
• Sunkumai panaudoti rezultatus (rezultatai naudingi tik verslo įmonėms) (5 ats.)
• Darbo kultūros skirtumai (4, 7 ats.)
• Darbo laiko stoka (1 ats.)
Tyrėjams vykdytojams pateiktos šios galimos kliūtys:
• Projektų rengimo ir valdymo sunkumai:
o Paraiškų atrankos ir finansavimo tvarka (4 ats.)
• Darbo kultūros skirtumai (2, 3 ats.)
• Darbo laiko stoka (1 ats.)

Rekomendacijos tobulinimui
Suvienodinti klausimo formuluotes. Šiuo metu verslui formuluotė: „...susiduriate vykdydami...“, mokslui
formuluotė „...susiduriate įgyvendinami...“.
Šis klausimas iš dalies dubliuoja C3 klausimą. Apsvarstyti galimybę sujungti šiuos klausimus į vieną arba
aiškiau atskirti jų paskirtį bei sąrašą kliūčių, kad nepersidengtų.
Tarp tikslinių grupių kiek įmanoma suvienodinti pateiktų kliūčių sąrašus aprėpiant visų dimensijų ir
subdimensijų veiksnius.
Išgryninti kliūčių formuluotes. Pvz. „Intelektinės nuosavybės teisių pasidalinimas.“ – keisti į
„nepasidalinimas“. Taip pat suvienodinti visoms tikslinėms grupėms skirtų kliūčių formuluotes.
Atkreipti dėmesį, ar išvardintos kliūtys apima (ir ar vienodu svoriu apima) bendrų MTEP projektų pradžios
(indėlio), proceso ir rezultato aspektus. Tikslinga apsvarstyti galimybę klausimynus formuoti taip, kad būtų
užduodami atskiri klausimai apie kliūtis indėlio, proceso ir rezultato etapuose.
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C2 klausimas
ID
C2

Verslas
C2. Ar Jūsų įmonė kartu su
universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų
institutais vykdė MTEP projektus,
finansuojamus viešojo sektoriaus
lėšomis 2007-2013 m. laikotarpyje ar
vėliau? Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Taip. (atsakyti į klausimą C3)
2. Ne. (pereiti prie klausimo C4)

Tyrėjai – vadovai
C2. Ar Jūsų vadovaujamas padalinys
(tyrėjų komanda) vykdė kartu su verslo
įmonėmis MTEP projektus,
finansuojamus viešojo sektoriaus
lėšomis 2007-2013 m. laikotarpyje ar
vėliau? Pažymėkite tinkamą variantą.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą
padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Taip (atsakyti į klausimą C3)
2. Ne (pereiti prie klausimo
C4.2.)

Tyrėjai - vykdytojai
C2. Ar Jūs buvote įsitraukę į bendrus su
verslo įmonėmis MTEP projektus,
finansuotus viešojo sektoriaus lėšomis
2007-2013 m. laikotarpyje ar vėliau?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Taip
2. Ne

Klausimo tipas
Uždaras. Faktinis. Filtrinis. Dimensija „Dalyvavimas per viešąjį finansavimą“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, ar ir kiek yra bendradarbiaujama finansuojant viešajam sektoriui.
Klausimo charakteristika
Klausimas skirtas turinčioms bendradarbiavimo patirties visoms tikslinėms grupėms. Atskiria respondentus,
vykdžiusius viešojo sektoriaus lėšomis finansuojamus bendrus MTEP projektus, nuo tokių nevykdžiusių.
Apibrėžtas klausiamas laikotarpis: 20007 – 2013 m. ar vėliau. Galimas tik vienas atsakymas. Atsakymo
formuluotė: „taip“, „ne“. Teigiamai atsakiusieji klausiami apie tokių projektų administracines kliūtis,
atsakiusieji neigiamai šį klausimą praleidžia.
Rekomendacijos tobulinimui
Tobulinti klausimo formuluotę. Respondento komentaras:
„Neaišku, ko čia klausiama:„C2. Ar Jūsų vadovaujamas padalinys (tyrėjų komanda) vykdė kartu su verslo
įmonėmis MTEP projektus, finansuojamus viešojo sektoriaus lėšomis 2007-2013 m. laikotarpyje ar vėliau-“
Ką reiškia atsakymas "Taip" ir ką "Ne"-kaip atsakyti, jei projektai buvo ir 2007-2013 m., ir vėliau?“
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C3 klausimas
ID
C3

Verslas
C3. Kalbant apie MTEP veiklas,
finansuojamas viešojo sektoriaus
lėšomis, kokias matote didžiausias
administracines kliūtis, trukdžiusias
Jums sklandžiai vykdyti MTEP veiklą?
Pažymėkite ne daugiau kaip tris
labiausiai tinkamus atsakymus.
1. Sudėtingas
projekto
paraiškos
rengimas,
pateikimas.
2. Daug laiko atimantis
komunikavimas su
finansavimą skirstančiomis
institucijomis.
3. Neaišku, kokios MTEP
išlaidos gali būti pripažintos
tinkamomis.
4. Per daug biurokratijos
atsiskaitant už projekto
rezultatus.
5. Intelektinės nuosavybės
teisinės apsaugos trūkumas
projektus
administruojančiose
institucijose.
6. Intelektinės nuosavybės
teisinės apsaugos trūkumas
universitetuose, mokslinių
tyrimų institucijose.
7. Intelektinės nuosavybės
teisių pasidalinimas.
8. Ilgai trunkantys viešieji
pirkimai MTEP projekto
eigoje.
9. Projekto įgyvendinimo metu
išsiskyrė interesai dėl
projekto rezultatų.
10. Kitos kliūtys (įrašykite) ...
11. Nematome kliūčių.*
[*Pažymėjus šį variantą kiti variantai
negali būti pažymėti.]

Tyrėjai – vadovai
C3. Kalbant apie MTEP veiklas,
finansuojamas viešojo sektoriaus
lėšomis, kokias matote didžiausias
administracines kliūtis, trukdžiusias
Jums sklandžiai vykdyti MTEP veiklą?
Pažymėkite ne daugiau kaip tris
labiausiai tinkamus atsakymus.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą
padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Sudėtingas
projekto
paraiškos
rengimas,
pateikimas.
2. Daug laiko atimantis
komunikavimas su
finansavimą skirstančiomis
institucijomis.
3. Neaišku, kokios MTEP
išlaidos gali būti pripažintos
tinkamomis.
4. Per daug biurokratijos
atsiskaitant už projekto
rezultatus.
5. Intelektinės nuosavybės
teisinės apsaugos trūkumas
projektus
administruojančiose
institucijose.
6. Intelektinės nuosavybės
teisinės apsaugos trūkumas
universitetuose, mokslinių
tyrimų institucijose.
7. Intelektinės nuosavybės
teisių pasidalinimas.
8. Ilgai trunkantys viešieji
pirkimai MTEP projekto
eigoje.
9. Projekto įgyvendinimo metu
išsiskyrė interesai dėl
projekto rezultatų.
10. Kitos kliūtys (įrašykite) ...
11. Nematome kliūčių*.
[*Šis variantas negali būti pažymėtas
kartu su kitais variantais]

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Veiksniai, trukdantys mokslo ir verslo bendradarbiavimui“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti teisines ir administracines kliūtis, kylančias bendrų MTEP projektų, kurie yra finansuojami
viešojo sektoriaus lėšomis, įgyvendinimo procese.
Klausimo charakteristika
Klausimas skirtas verslo atstovams ir tyrėjams vadovams, 2007-2013 m. laikotarpyje ar vėliau vykdžiusiems
viešojo sektoriaus lėšomis finansuojamus bendrus MTEP projektus. Atsakymų variantai identiški abiem
tikslinėms grupėms. Tyrėjams vykdytojams klausimas neužduodamas, kadangi tikėtini netikslūs atsakymai
arba didelis „nežinau“ atsakymų skaičius. Galimi ne daugiau nei trys labiausiai tinkami atsakymai. Palikta
galimybė įrašyti savo variantą prie „kita“. Taip pat galimybė pažymėti, kad jokių kliūčių nėra.
Pateikiamos šios galimos kliūtys:
• Intelektinės nuosavybės apsaugos stoka:
o Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas projektų insitucijose. (5 ats.)
o Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas MSI (6 ats.)
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o Intelektinės nuosavybės teisių (ne)pasidalinimas (7 ats.)
Projektų rengimo ir valdymo sunkumai:
o Sudėtingas projekto paraiškos rengimas, pateikimas (1 ats.)
o Ilgai trunkantys viešieji pirkimai MTEP projekto eigoje (8 ats.)
o Komunikacija su finansavimą skirstančiomis institucijomis (2 ats.)
o Per daug biurokratijos atsiskaitant už projekto rezultatus (4 ats.)
o Neaišku, kokios MTEP išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis. (3 ats.)
Sunkumai panaudoti rezultatus:
o Interesų konfliktai dėl bendro MTEP projekto rezultatų (9 ats.)

Rekomendacijos tobulinimui
Klausimas iš dalies dubliuoja C1 klausimą. Apsvarstyti galimybę sujungti šiuos klausimus į vieną arba aiškiau
atskirti jų paskirtį bei sąrašą kliūčių, kad nepersidengtų. Pergalvoti, ar tikslinga bendrus MTEP projektus
skaidyti į finansuojamus ir nefinansuojamus viešojo sektoriaus lėšomis. Jei taip, apsvarstyti: 1) ar turėtų būti
vienodi, ar specifiški kliūčių sąrašai; 2) ar respondentai, turėję įvairias bendradarbiavimo patirtis, gebės
prisiminti ir identifikuoti tik specifiškas kliūtis. Nusprendus turėti atskirus rezultatus apie šių dviejų tipų
bendrus MTEP projektus, klausimyno struktūrą formuoti taip, kad respondentui būtų patogu ir itin aišku, apie
kurią konkrečiai bendradarbiavimo patirtį atsakinėti.
Atkreipti dėmesį, ar išvardintos kliūtys apima (ir ar vienodu svoriu apima) bendrų MTEP projektų pradžios
(indėlio), proceso ir rezultato aspektus. Tikslinga apsvarstyti galimybę klausimynus formuoti taip, kad būtų
užduodami atskiri klausimai apie kliūtis indėlio, proceso ir rezultato etapuose.
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C4 klausimas
ID
C4

Verslas
C4.1. Ar Jūs pritariate, ar nepritariate
šiems teiginiams? Įvertinkite kiekvieną
teiginį. Vertinkite iš savo įmonės
perspektyvos.
1. Lietuvos universitetai ir
mokslinių tyrimų institutai gali
pasiūlyti mūsų įmonei
reikalingus sprendimus ar atlikti
reikalingas veiklas.
2. Lietuvos universitetai, mokslinių
tyrimų institutai imasi iniciatyvos
įtraukti mūsų įmonę į MTEP
projektus.
3. Mūsų įmonė pati imasi
iniciatyvos įtraukti Lietuvos
universitetus, mokslinių tyrimų
institutus į MTEP projektus.
4. Mūsų įmonės MTEP veiklų
negalėtume realizuoti be
universitetų, mokslinių tyrimų
institutų tyrėjų pagalbos.
5. Mūsų įmonės MTEP projektai
tarp mokslo ir verslo
organizuojami per mano ar
mano komandos asmeninius
ryšius.
6. Mūsų įmonė vykdo bendrus
MTEP projektus su tyrėjais
tiesiogiai, o ne su juos
įdarbinančiais universitetais,
mokslinių tyrimų institutais.
7. Lietuvos universitetų ar
mokslinių tyrimų institutų MTEP
paslaugų, susijusių su mūsų
įmonės veiklos sritimi, kokybė
tenkina mūsų įmonę.
8. Mūsų įmonės MTEP projektai
finansuojami iš įmonės lėšų
(nekofinansuojant valstybei).
9. Bendradarbiaujame su
universitetais ir mokslinių tyrimų
institutais tik užsitikrinę, kad
turėsime išskirtines naudojimosi
teises sukurtomis žinioms ir (ar)
technologijomis.
10. Mūsų įmonės MTEP projektai
vykdomi privačių investuotojų
lėšomis.
11. Investicijos į MTEP būtinos
mūsų įmonės konkurencingumui
užtikrinti.
12. Mums trūksta aiškiai pateiktos
informacijos apie mokslo ir
verslo bendradarbiavimo
galimybes.

Tyrėjai – vadovai
C4.2. Ar Jūs pritariate, ar nepritariate
šiems teiginiams? Įvertinkite kiekvieną
teiginį. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Mes galime pasiūlyti verslui
reikalingų sprendimų ar atlikti
jam reikalingas veiklas.
2. Mes patys imamės iniciatyvos
įtraukti verslo įmones į MTEP
projektus.
3. Lietuvos įmonės pačios imasi
iniciatyvos įtraukti mus į MTEP
projektus.
4. MTEP projektai tarp mokslo ir
verslo, kuriuose dalyvavome,
buvo organizuojami per
asmeninius ryšius.
5. Verslo įmones, su kuriomis
turime bendrų veiklų, tenkina
mūsų vykdomų MTEP kokybė.
6. Mums trūksta aiškiai pateiktos
informacijos apie mokslo ir
verslo bendradarbiavimo
galimybes.
7. Verslo įmonės nenori prisidėti
prie žinių kūrimo, o tik gauti
prieigą prie technologijų ir žinių
(realaus bendradarbiavimo
nėra).

Tyrėjai - vykdytojai
C4.3. Ar Jūs pritariate, ar nepritariate
šiems teiginiams? Įvertinkite kiekvieną
teiginį.
1. Aš galiu pasiūlyti verslui reikalingų
sprendimų ar atlikti jam reikalingas
veiklas.
2. Aš imuosi iniciatyvos įtraukti verslo
įmones į MTEP projektus.
3. Lietuvos įmonės pačios imasi
iniciatyvos įtraukti mane į MTEP
projektus.
4. MTEP projektai tarp mokslo ir
verslo, kuriuose dalyvavau, buvo
organizuojami per asmeninius
ryšius.
5. Verslo įmones, su kuriomis turiu
bendrų veiklų, tenkina mano
vykdomų MTEP kokybė.
6. Man trūksta aiškiai pateiktos
informacijos apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo galimybes.
7. Verslo įmonės nenori prisidėti prie
žinių kūrimo, o tik gauti prieigą prie
technologijų ir žinių (realaus
bendradarbiavimo nėra).

Klausimo tipas
Uždaras. Nuostatų tipo teiginiai.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti tikslinių grupių nuostatas mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje atžvilgiu. Taip
pat skirtas išsiaiškinti, iš kur kyla bendradarbiavimo iniciatyvos, kaip matomas savo potencialas, kaip
bendradarbiavimas organizuojamas.
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Klausimo charakteristika
Formuluojami teiginiai atspindėjimo principu. Formuluotė specifiška tikslinei grupei. Naudojama skalė „taip;
labiau taip, nei ne; labiau ne, nei taip; ne“. Reikalavimas įvertinti kiekvieną teiginį. Siekta išsiaiškinti šias
respondentų nuostatas ar faktus:
• MSI potencialo bendradarbiauti su verslu atžvilgiu:
o Lietuvos universitetai ir mokslinių tyrimų institutai gali pasiūlyti mūsų įmonei reikalingus
sprendimus ar atlikti reikalingas veiklas.
o Mes galime pasiūlyti verslui reikalingų sprendimų ar atlikti jam reikalingas veiklas.
o Aš galiu pasiūlyti verslui reikalingų sprendimų ar atlikti jam reikalingas veiklas.
• Verslo poreikio bendradarbiauti su mokslu atžvilgiu:
o Mūsų įmonės MTEP veiklų negalėtume realizuoti be universitetų, mokslinių tyrimų institutų
tyrėjų pagalbos (formuluota tik verslo tikslinei grupei).
o Investicijos į MTEP būtinos mūsų įmonės konkurencingumui užtikrinti (formuluota tik verslo
tikslinei grupei).
• MSI iniciatyvos atžvilgiu:
o Lietuvos universitetai, mokslinių tyrimų institutai imasi iniciatyvos įtraukti mūsų įmonę į
MTEP projektus.
o Mes patys imamės iniciatyvos įtraukti verslo įmones į MTEP projektus.
o Aš imuosi iniciatyvos įtraukti verslo įmones į MTEP projektus.
• Verslo iniciatyvos atžvilgiu:
o Mūsų įmonė pati imasi iniciatyvos įtraukti Lietuvos universitetus, mokslinių tyrimų
institutus į MTEP projektus.
o Lietuvos įmonės pačios imasi iniciatyvos įtraukti mus į MTEP projektus.
o Lietuvos įmonės pačios imasi iniciatyvos įtraukti mane į MTEP projektus.
• MSI teikiamų paslaugų verslui kokybės atžvilgiu:
o Lietuvos universitetų ar mokslinių tyrimų institutų MTEP paslaugų, susijusių su mūsų įmonės
veiklos sritimi, kokybė tenkina mūsų įmonę.
o Verslo įmones, su kuriomis turime bendrų veiklų, tenkina mūsų vykdomų MTEP kokybė.
o Verslo įmones, su kuriomis turiu bendrų veiklų, tenkina mano vykdomų MTEP kokybė.
• Bendradarbiavimo tikslų atžvilgiu:
o Bendradarbiaujame su universitetais ir mokslinių tyrimų institutais tik užsitikrinę, kad
turėsime išskirtines naudojimosi teises sukurtomis žinioms ir (ar) technologijomis.
o Verslo įmonės nenori prisidėti prie žinių kūrimo, o tik gauti prieigą prie technologijų ir žinių
(realaus bendradarbiavimo nėra).
o Verslo įmonės nenori prisidėti prie žinių kūrimo, o tik gauti prieigą prie technologijų ir žinių
(realaus bendradarbiavimo nėra).
• Informacijos pakankamumo atžvilgiu:
o Mums trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo
galimybes.
o Mums trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo
galimybes.
o Man trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo
galimybes.
• Bendradarbiavimo organizavimo formų atžvilgiu:
o Mūsų įmonės MTEP projektai tarp mokslo ir verslo organizuojami per mano ar mano
komandos asmeninius ryšius.
o MTEP projektai tarp mokslo ir verslo, kuriuose dalyvavome, buvo organizuojami per
asmeninius ryšius.
o MTEP projektai tarp mokslo ir verslo, kuriuose dalyvavau, buvo organizuojami per
asmeninius ryšius.
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o

Mūsų įmonė vykdo bendrus MTEP projektus su tyrėjais tiesiogiai, o ne su juos
įdarbinančiais universitetais, mokslinių tyrimų institutais (formuluota tik verslo tikslinei
grupei).
Verslo vykdomų (ne bendradarbiavimo) MTEP projektų finansavimo šaltinių atžvilgiu:
o Mūsų įmonės MTEP projektai finansuojami iš įmonės lėšų (nekofinansuojant valstybei).
o Mūsų įmonės MTEP projektai vykdomi privačių investuotojų lėšomis.

Rekomendacijos tobulinimui
Iš esmės pergalvoti šio klausimo paskirtį ir tikslingumą. Atsisakyti tų teiginių, kurie dubliuoja kitus klausimus
ar jų atsakymų variantus (pvz. apie informacijos pakankamumą, bendradarbiavimo organizavimo formas)
arba papildyti klausimų, skirtų skatinančių ir trukdančių bendradarbiavimo veiksnių atsakymų variantus.
Palikti tik nuostatų teiginius, išmesti faktinius klausimus ( juos peržiūrėjus, ar nedubliuoja kitų, suformuluoti
kaip klausimus). Peržiūrėti, ar lygiavertės formuluotės tarp tikslinių grupių. Dėl palyginamumo, nuostatas,
kurios formuluotos tik verslui, arba įtraukti ir į kitų tikslinių grupių klausimynus, arba atsisakyti.
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C5 klausimas
ID
C5

Verslas
C5.1. Jei turite konkrečių pasiūlymų,
kokios priemonės galėtų paskatinti ar
sustiprinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą MTEP srityje,
įrašykite.
[A1.1=5 & A4.1=5 po šio klausimo pildo
E bloką]

Tyrėjai – vadovai
C5.2. Jei turite konkrečių pasiūlymų,
kokios priemonės galėtų paskatinti ar
sustiprinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą MTEP srityje,
įrašykite
[A1.2.=4 atsakę į šį klausimą pereina
prie E bloko]

Tyrėjai - vykdytojai
C5.3. Jei turite konkrečių pasiūlymų, kokios
priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti
mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP
srityje, įrašykite
[tie, kurie A1.3. = 2 AND A4.3. = 5, atsakę į
šį klausimą pereina prie E bloko]

Klausimo tipas
Atviras.
Klausimo paskirtis
Skirtas gauti suinteresuotųjų šalių nuomones ir pasiūlymus, kokios priemonės paskatintų mokslo ir verslo
bendradarbiavimą MTEP srityje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms, visiems respondentams, nepriklausomai, ar turėjo, ar ne
bendradarbiavimo MTEP srityje patirties. Visoms tikslinėms grupėms formuluotė vienoda.
Rekomendacijos tobulinimui
Šio klausimo atsakymuose respondentai išsakė, ne tik siūlymus, bet ir kylančias problemas. Todėl vertėtų
apsvarstyti galimybę įtraukti dar vieną klausimą „Kokius matote iššūkius mokslo ir verslo bendradarbiavimo
MTEP srityje“.
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D1 klausimas
ID
D1

Verslas
D1. Ar Jūs esate patenkinti iki šiol
vykusių MTEP projektų su
universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais rezultatais? Pažymėkite
tinkamą variantą.
1. Patenkinti
2. Labiau patenkinti nei
nepatenkinti
3. Labiau nepatenkinti nei
patenkinti
4. Nepatenkinti
5. Nežinau, sunku pasakyti.

Tyrėjai – vadovai
D1. Ar Jūs esate patenkintas iki šiol
vykusių MTEP projektų su verslo
įmonėmis rezultatais? Pažymėkite
tinkamą variantą. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Patenkintas.
2. Labiau patenkintas, nei
nepatenkintas.
3. Labiau nepatenkintas, nei
patenkintas.
4. Nepatenkintas.
5. Nežinau, sunku pasakyti.

Tyrėjai - vykdytojai
D1. Ar Jūs esate patenkintas iki šiol
vykusių MTEP projektų su verslo
įmonėmis rezultatais? Pažymėkite
tinkamą variantą.
1. Patenkintas.
2. Labiau patenkintas, nei
nepatenkintas.
3. Labiau nepatenkintas, nei
patenkintas.
4. Nepatenkintas.
5. Nežinau, sunku pasakyti.

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Pasitenkinimas rezultatais“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, kaip respondentai vertina bendradarbiavimo metu įgytą patirtį ir kiek yra patenkinti
vykusių bendrų MTEP projektų rezultatais.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms, respondentams, turėjusiems bendradarbiavimo patirties.
Galimas tik vienas atsakymo variantas. Naudojama 4 balų skalė: „Patenkinti“, „Labiau patenkinti nei
nepatenkinti“, „Labiau nepatenkinti nei patenkinti“, „Nepatenkinti“. Galimybė pasirinkti variantą „Nežinau,
sunku pasakyti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Visuose klausimuose suvienodinti atsakymo „nežinau“ formuluotę.

50

D2 klausimas
ID
D2

Verslas
D2. Kaip vertinate santykį tarp iki šiol
įmonės įdėtų pastangų vykdant MTEP
projektus su universitetais ar mokslinių
tyrimų institutais ir iš to gautos
naudos? Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Gavome daug daugiau naudos, nei
įdėjome pastangų
2. Gavome daugiau naudos, nei
įdėjome pastangų.
3. Gavome tiek pat naudos, kiek ir
įdėjome pastangų.
4. Gavome mažiau naudos, nei
įdėjome pastangų.
5. Gavome daug mažiau naudos, nei
įdėjome pastangų.
6. Nežinau, negaliu įvertinti.

Tyrėjai – vadovai
D2. Kaip vertinate santykį tarp iki šiol
Jūsų įdėtų pastangų vykdant MTEP
projektus su verslo įmonėmis ir iš to
gautos naudos? Pažymėkite tinkamą
variantą. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Gavome daug daugiau naudos,
nei įdėjome pastangų
2. Gavome daugiau naudos, nei
įdėjome pastangų.
3. Gavome tiek pat naudos, kiek ir
įdėjome pastangų.
4. Gavome mažiau naudos, nei
įdėjome pastangų.
5. Gavome daug mažiau naudos,
nei įdėjome pastangų.
6. Nežinau, negaliu įvertinti.

Tyrėjai - vykdytojai
D2. Kaip vertinate santykį tarp iki šiol Jūsų
įdėtų pastangų vykdant MTEP projektus
su verslo įmonėmis ir iš to gautos naudos?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Gavau daug daugiau naudos,
nei įdėjau pastangų.
2. Gavau daugiau naudos, nei
įdėjau pastangų.
3. Gavau tiek pat naudos, kiek ir
įdėjau pastangų.
4. Gavau mažiau naudos, nei
įdėjau pastangų.
5. Gavau daug mažiau naudos, nei
įdėjau pastangų.
6. Nežinau, negaliu įvertinti.

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Gautos naudos vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, ar (kiek) mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje yra naudingas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms, respondentams, turėjusiems bendradarbiavimo patirties.
Galimas tik vienas atsakymo variantas. Nauda vertinama lyginant ją su įdėtomis pastangomis. Naudojama 5
balų skalė: „Gavome daug daugiau naudos, nei įdėjome pastangų“; „Gavome daugiau naudos, nei įdėjome
pastangų“; „Gavome tiek pat naudos, kiek ir įdėjome pastangų“; „Gavome mažiau naudos, nei įdėjome
pastangų“; „Gavome daug mažiau naudos, nei įdėjome pastangų“. Galimybė pasirinkti variantą „Nežinau,
negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Visuose klausimuose suvienodinti atsakymo „nežinau“ formuluotę.
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D3 klausimas
ID
D3

Verslas
D3.1. Kuo Jūsų įmonei buvo naudingi
bendri MTEP projektai su
universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais? Pasirinkite ne daugiau nei
tirs tinkamus variantus.
1. Pasinaudojome išorinių ekspertų
patirtimi ir žiniomis.
2. Suradome naujų, kvalifikuotų
darbuotojų.
3. Pagreitinome naujų produktų
kūrimą.
4. Gavome prieigą prie universitetų,
mokslinių tyrimų institutų
infrastruktūros (įrangos ir (ar)
patalpų).
5. Įgijome teisę į intelektinę
nuosavybę.
6. Gavome finansinės naudos [*jei šis
variantas pasirinktas - klausti D4.
Kitu atveju D4. neklausti].
7. Kita nauda (įrašykite) ...
8. Mūsų įmonei bendradarbiavimas
nebuvo naudingas.*
[* Šis variantas negali būti pažymėtas
kartu su kitais.]

Tyrėjai – vadovai
D3.2. Kuo Jums buvo naudingi bendri
MTEP projektai su verslo įmonėmis?
Pasirinkite visus tinkamus variantus.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą
padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Pasinaudojome verslo įmonės
patirtimi.
2. Pagreitinome mokslinių tyrimų
atlikimą.
3. Gavome prieigą prie verslo
įmonės infrastruktūros ir(ar) kitų
išteklių.
4. Sukūrėme intelektinę
nuosavybę, į kurią įgijome teisę.
5. Padalinys gavo finansinės
naudos.
6. Užmezgėme naudingus
kontaktus.
7. Kita nauda (įrašykite) ...
8. Mums bendradarbiavimas
nebuvo naudingas. . [* Šis
variantas negali būti pažymėtas
kartu su kitais.]

Tyrėjai - vykdytojai
D3.3. Kuo Jums buvo naudingi bendri
MTEP projektai su verslo įmonėmis?
Pasirinkite visus tinkamus variantus.
1. Pasinaudojau verslo įmonės
patirtimi.
2. Pagreitinau mokslinių tyrimų
atlikimą.
3. Gavau prieigą prie verslo
įmonės infrastruktūros ir(ar)
kitų išteklių.
4. Sukūriau intelektinę nuosavybę
ir įgijau į ją teisę.
5. Gavau finansinės naudos.
6. Užmezgiau naudingų kontaktų.
7. Kita nauda (įrašykite) ...
8. Man bendradarbiavimas
nebuvo naudingas*
[* Šis variantas negali būti pažymėtas
kartu su kitais.]

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Gauta nauda“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, kuo mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje yra naudingas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms, respondentams, turėjusiems bendradarbiavimo patirties.
Galimi ne daugiau nei trys atsakymo variantai. Atsakymai specifiški tikslinei grupei. Palikta galimybė įrašyti
savo variantą prie „kita“. Taip pat galimybė pasirinkti variantą „Bendradarbiavimas nebuvo naudingas“.
Pateikti šie gaunamos naudos aspektai:
o Pasinaudojimas žiniomis ir patirtimi
o Pasinaudojimas infrastruktūra
o Naujų darbuotojų radimas (tik verslo atstovams)
o Vykdomos veiklos (produktų/ MTEP) pagreitinimas
o Teisės į intelektinę nuosavybę įgijimas
o Finansinė nauda (konkreti finansinė nauda klausiama tik verslo atstovų papildomame klausime)
o Naudingų kontaktų užmezgimas (tik tyrėjams)
Rekomendacijos tobulinimui
Naudingų kontaktų užmezgimo aspektą įtraukti ir į verslo klausimyną. Apsvarstyti galimybę į tyrėjų
klausimynus įtraukti variantą apie rezultatus, naudingus atestavimuisi (galimybė rezultatų pagrindu
publikuotis ar pan.).
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D4 klausimas
ID
D4

Verslas
D4. Kaip bendrų MTEP projektų
rezultatai buvo panaudoti finansinei
naudai gauti? Pažymėkite visus Jums
tinkančius variantus.
1. MTEP projektų rezultatai pagerino
esamus įmonės produktus, kurie
tapo konkurencingesni.
2. MTEP projektų rezultatai padėjo
sukurti naujus įmonės produktus,
kurie buvo sėkmingai įvesti į rinką.
3. Sukūrėme technologiją, kuri buvo
patentuota ir parduota.
4. Sukūrėme technologiją, kuri buvo
patentuota ir licencijuota.
5. Sukūrėme dizainą, kuris buvo
patentuotas ir parduotas ar
licencijuotas.
6. Sukūrėme prekės ženklą, kuris
tapo įmonės nuosavybe.
7. Kita (įrašykite) ...

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Finansinės naudos gavimo būdai“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, iš kokių bendradarbiavimo rezultatų (dažniausiai) gaunama finansinė nauda.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas tik verslo atstovams. Galimi visi tinkantys atsakymai. Palikta galimybė įrašyti savo
variantą prie „kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Metodikos išbandymo metu šį klausimą atsakinėjo tik 12 respondentų, todėl tikslinga pergalvoti šio klausimo
naudingumą.
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D5 klausimas
ID
D5

Verslas
D5. Ar ateityje Jūs ketinate vykdyti
MTEP projektus kartu su universitetais,
mokslinių tyrimų institutais?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. Taip
2. Ne (pereiti prie D7)

Tyrėjai – vadovai
D5. Ar ateityje Jūs ketinate vykdyti
MTEP projektus kartu su verslo
įmonėmis? Pažymėkite tinkamą
atsakymą. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
1. Taip
2. Ne (pereiti prie D7)

Tyrėjai - vykdytojai
D5. Ar ateityje Jūs ketinate vykdyti MTEP
projektus kartu su verslo įmonėmis?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. Taip
2. Ne (pereiti prie D7)

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Ateities perspektyvų vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti ketinimus toliau bendradarbiauti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Galimi vienas tinkamas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Išgryninti klausimo formuluotę. Klausimo formuluotės išgryninimui rekomenduojama taikyti cognitive
interviewing testing techniką, kadangi tikėtina, jog respondentai skirtingai supranta klausimą. T.y. vieni
formuluotę „ar ketinate“ gali suprasti kaip klausimą apie labai konkrečius planus, kiti – kad klausiama tiesiog
principinės nuostatos, treti – apie norą ar siekiamybę. Galbūt verta įdėti tam tikrą laikotarpį, kiek tolima
ateities perspektyva domina.
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D6 klausimas
ID
D6

Verslas
D6. Kiek tikėtina, kad Jūs ateityje
vykdysite MTEP projektus su buvusiais
ir (ar) esamais partneriais
(universitetais, mokslinių tyrimų
institutais)? Pažymėkite tinkamą
atsakymą.
Visai netikėtina 1 2 3 4 5 Labai tikėtina
/Nežinau, negaliu vertinti

Tyrėjai – vadovai
D6. Kiek tikėtina, kad Jūs ateityje
vykdysite bendrus MTEP projektus su
buvusiais ir (ar) esamais partneriais
(verslo įmonėmis)? Pažymėkite
tinkamą atsakymą. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
Visai netikėtina 1 2 3 4 5 Labai tikėtina
/Nežinau, negaliu vertinti

Tyrėjai - vykdytojai
D6. Kiek tikėtina, kad Jūs ateityje
vykdysite bendrus MTEP projektus su
buvusiais ir (ar) esamais partneriais
(verslo įmonėmis)? Pažymėkite tinkamą
atsakymą.
Visai netikėtina 1 2 3 4 5 Labai tikėtina /
Nežinau, negaliu vertinti

Klausimo tipas
Uždaras. Faktinis. Dimensija „Ateities perspektyvų vertinimas“.

Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti ketinimus toliau bendradarbiauti su tais pačiais partneriais. Netiesiogiai matuoja
1)pasitenkinimą bendradarbiavimu; 2)pasitenkinimą konkrečiais partneriais.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Galimi vienas tinkamas atsakymas. Naudojama 5 balų
skalė „visai netikėtina – labai tikėtina“. Galimybė pasirinkti variantą „Nežinau, negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Atkreipti dėmesį, kad klausiama bendrai apie visus partnerius. Jei su vienais būtų norima toliau
bendradarbiauti, o su kitais -ne, kiltų neaiškumų kaip atsakyti. Vertėtų apsvarstyti galimybę klausti apie
paskiausią patirtį: paskutinius buvusius, ar dabartinius esamus partnerius.

55

D7 klausimas
ID
D7

Verslas
D7. Kokiame žemiausiame
technologijos parengties lygyje (TPL)
esate pradėję vykdyti MTEP projektus
su universitetais, mokslinių tyrimų
institutais? Pažymėkite tinkamą
atsakymą.
TPL lygiai

Tyrėjai – vadovai
D7. Kokiame žemiausiame
technologijos parengties lygyje (TPL)
esate pradėję vykdyti bendrus MTEP
projektus su verslo įmonėmis?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą
padalinį ar tyrėjų komandą.
TPL lygiai

Tyrėjai - vykdytojai
D7. Kokiame žemiausiame technologijos
parengties lygyje (TPL) esate pradėjęs
vykdyti bendrus MTEP projektus su verslo
įmonėmis? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
TPL lygiai

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Technologijos parengties lygis“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti kokiame parengties lygyje (dažniausiai) pradedama bendradarbiauti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Galimi vienas tinkamas atsakymas. Naudojama 5 balų
skalė „visai netikėtina – labai tikėtina“. Galimybė pasirinkti variantą „Nežinau, negaliu įvertinti“.
Technologijos parengties lygiai formuluoti supaprastinus jų detalias formuluotes:
TPL1: Idėjos patikrinimas: ištyrę sužinojome, kad idėja yra reali.
TPL2: Sprendimo parengimas: atlikę tyrimus sužinojome kaip idėja gali būti įgyvendinta.
TPL3: Technologijos sukūrimas: atlikę tyrimus, modeliavimą ir bandymus sukūrėme atsikartojantį technologinį procesą.
TPL4: Technologijos patikrinimas: atlikę tyrimus ir bandymus, sukūrėme veikiančią technologiją.
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę tyrimus ir bandymus sukonstravome dalinai
veikiantį prototipą.
TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę bandymus sukonstravome pilnai
veikianti prototipą.
TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas: išbandėme ir pademonstravome bandomąjį gaminį (paslaugą)
vartotojams.
TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas: turime bandomąją partiją, įvedėme produktą, paslaugą į rinką.
TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai: į rinką įvestą galutinį produktą patobulinome pagal
konkrečius vartotojų poreikius.
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus. Baigėme (įrašyti) ...

Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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D8 klausimas
ID
D8

Verslas
D8. Kokiame aukščiausiame
technologijos parengties lygyje (TPL)
esate baigę vykdyti MTEP projektus su
universitetais, mokslinių tyrimų
institutais? Pažymėkite tinkamą
atsakymą.
TPL lygiai

Tyrėjai – vadovai
D8. Kokiame aukščiausiame
technologijos parengties lygyje (TPL)
esate baigę vykdyti MTEP projektus su
verslo įmonėmis? Pažymėkite tinkamą
atsakymą. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.
TPL lygiai

Tyrėjai - vykdytojai
D8. Kokiame aukščiausiame technologijos
parengties lygyje (TPL) esate baigęs
vykdyti MTEP projektus su verslo
įmonėmis? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
TPL lygiai

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „Technologijos parengties lygis“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti kokiame parengties lygyje (dažniausiai) baigiama bendradarbiauti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Galimi vienas tinkamas atsakymas. Naudojama 5 balų
skalė „visai netikėtina – labai tikėtina“. Galimybė pasirinkti variantą „Nežinau, negaliu įvertinti“.
Technologijos parengties lygiai formuluoti supaprastinus jų detalias formuluotes:
TPL1: Idėjos patikrinimas: ištyrę sužinojome, kad idėja yra reali.
TPL2: Sprendimo parengimas: atlikę tyrimus sužinojome kaip idėja gali būti įgyvendinta.
TPL3: Technologijos sukūrimas: atlikę tyrimus, modeliavimą ir bandymus sukūrėme atsikartojantį technologinį procesą.
TPL4: Technologijos patikrinimas: atlikę tyrimus ir bandymus, sukūrėme veikiančią technologiją.
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę tyrimus ir bandymus sukonstravome dalinai
veikiantį prototipą.
TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę bandymus sukonstravome pilnai
veikianti prototipą.
TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas: išbandėme ir pademonstravome bandomąjį gaminį (paslaugą)
vartotojams.
TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas: turime bandomąją partiją, įvedėme produktą, paslaugą į rinką.
TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai: į rinką įvestą galutinį produktą patobulinome pagal
konkrečius vartotojų poreikius.
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus. Baigėme (įrašyti) ...

Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E1 klausimas
ID
E1

Verslas
E1. Kiek Jums metų?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. Iki 24 metų.
2. 25–29 metai.
3. 30–34 metai.
4. 35–39 metai.
5. 40–44 metai.
6. 45–49 metai.
7. 50–54 metai.
8. 55–59 metai.
9. 60–64 metai.
10. 65 ir daugiau metų.

Tyrėjai – vadovai
E1. Kiek Jums metų?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Iki 24 metų.
2. 25 – 29 metai.
3. 30 – 34 metai.
4. 35 – 39 metai.
5. 40 – 44 metai.
6. 45 – 49 metai.
7. 50 – 54 metai.
8. 55 – 59 metai.
9. 60 – 64 metai.
10. 65 ir daugiau metų.

Tyrėjai - vykdytojai
E1. Kiek Jums metų?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Iki 24 metų.
2. 25 – 29 metai.
3. 30 – 34 metai.
4. 35 – 39 metai.
5. 40 – 44 metai.
6. 45 – 49 metai.
7. 50 – 54 metai.
8. 55 – 59 metai.
9. 60 – 64 metai.
10. 65 ir daugiau metų.

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Amžius“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti respondentų amžių.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Galimi vienas tinkamas atsakymas. Metai suskirstyti į
intervalus po 5 metus.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E2 klausimas
ID
E2

Verslas
E2. Jūs esate:
1. Vyras.
2. Moteris.

Tyrėjai – vadovai
E2. Jūs esate:
1. Vyras.
2. Moteris.

Tyrėjai - vykdytojai
E2. Jūs esate:
1. Vyras.
2. Moteris.

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Lytis“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti respondentų lytį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Galimi vienas tinkamas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E3 klausimas
ID
E3

Verslas
E3. Kokios Jūsų pareigos įmonėje?
1. Įrašykite ...

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Atviras. Demografinis. Dimensija „Pareigos“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti verslo atstovų pareigas įmonėje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo atstovams. Pareigybę reikia įrašyti pačiam.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E4 klausimas
ID
E4

Verslas

Tyrėjai – vadovai
E4.2. Kokiam padaliniui Jūs
vadovaujate?
Pažymėkite tinkamą variantą.
Atsakinėkite apie pagrindines savo
pareigas.
1.
Fakultetas
2. Institutas
3. Skyrius
4. Katedra
5. Laboratorija
6. Jokiam padaliniui
nevadovauju (pereiti prie E7)
7. Kita (įrašykite) ...

Tyrėjai - vykdytojai
E4.3. Kokio padalinio vadovas yra Jūsų
tiesioginis vadovas?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
1. Fakulteto
2. Instituto
3. Skyriaus
4. Katedros
5. Laboratorijos
6. Kita (įrašykite) ...

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Priklausomybė padaliniui“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti tyrėjų, kuriame dirba, padalinį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas tyrėjams. Galimi visi tinkami atsakymai.
Rekomendacijos tobulinimui
Suvienodinti leistinų atsakymų skaičių. Apsvarstyti galimybę kelti į klausimyno priekį, leisti pasirinkti tik vieną
atsakymo variantą ir nurodyti viso klausimyno metu atsakinėti galvoje turint tik šį padalinį.
Apsvarstyti galimybę tobulinti imties formavimą įtraukiant padalinio kvotą. Pilotinio tyrimo metu gauti tokie
respondentų pasiskirstymai:
Padalinys
Fakultetas
Institutas
Skyrius
Katedra
Laboratorija
Jokiam padaliniui nevadovauju
Kita

Tyrėjai vadovai
9 proc.
12 proc.
15 proc.
16 proc.
18 proc.
27 proc.
3 proc.

Tyrėjai vykdytojai
10 proc.
26 proc.
23 proc.
31 proc.
19 proc.
3 proc.
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E5 klausimas
ID
E5

Verslas

Tyrėjai – vadovai
E5.2. Kiek laiko Jūs vadovaujate šiam
padaliniui?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Mažiau nei 2 m.
2. Nuo 2 iki 5 m.
3. Nuo 5 iki 10 m.
4. Daugiau nei 10 m.

Tyrėjai - vykdytojai
E5.3. Kiek laiko Jūs šiame padalinyje
dirbate?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Mažiau nei 2 m.
2. Nuo 2 iki 5 m.
3. Nuo 5 iki 10 m.
4. Daugiau nei 10 m.

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Darbo trukmė padalinyje“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti kiek laiko tyrėjas dirba anksčiau nurodytame padalinyje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas tyrėjams. Galimi vienas tinkamas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Atkreipti dėmesį į respondento pastabą:
„E.5.3 klausime - sudėtinga atsakyti, nes padaliniai kartas nuo karto jungiami nuolat buvo ir stambinami, o
dirbu iš viso MRU nuo 1999 m.“.

62

E6 klausimas
ID
E6

Verslas

Tyrėjai – vadovai
E6.2. Keliems darbuotojams Jūs
vadovaujate?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. 1 - 5
2. 6-9
3. 10 – 15
4. 16– 20
5. 21 – 25
6. 25 – 30
7. 31 – 50
8. 51 ir daugiau

Tyrėjai - vykdytojai
E6.2. Keli darbuotojai dirba Jūsų
padalinyje?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. 1 - 5
2. 6-9
3. 10 – 15
4. 16– 20
5. 21 – 25
6. 25 – 30
7. 31 – 50
8. 51 ir daugiau

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Padalinio dydis“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, koks anksčiau nurodyto padalinio dydis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas tyrėjams. Galimi vienas tinkamas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Apsvarstyti galimybę stambinti intervalus, pvz. 1-9; 10-30; 31 ir daugiau.
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E7 klausimas
ID
E7

Verslas
E7.1. Koks Jūsų išsilavinimas? (t.y.,
išsilavinimas, kuris patvirtintas
sertifikatu, diplomu):
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. Vidurinis.
2. Profesinis.
3. Profesinis bakalauras
(kolegija).
4. Bakalauras (universitetas).
5. Magistras.
6. Mokslų daktaras.
7. Kita (įrašykite)
............................

Tyrėjai – vadovai
E7. Kada apsigynėte daktaro
disertaciją? Pažymėkite tinkamą
variantą. [drop down meniu]

Tyrėjai - vykdytojai
E7. Kada apsigynėte daktaro disertaciją?
Pažymėkite tinkamą variantą. [drop down
meniu]

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Išsilavinimas“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti respondentų išsilavinimą (verslo atstovų) ir disertacijos gynimo metus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Verslo atstovams galimas vienas tinkamas atsakymas.
Tyrėjų klausime reikia pasirinkti konkrečius metus arba variantą „nesu apsigynęs daktaro disertacijos“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E8 klausimas
ID
E8

Verslas

Tyrėjai – vadovai
E8. Kokią dalį Jūsų laiko, skiriamo
darbui, užima šios veiklos?
Ties kiekviena veikla įrašykite, kokią dalį
Jūsų darbo laiko ji užima (100 proc.
skalėje). Vertinkite ne pagal turimą
etato dydį, o pagal realiai tai veiklai
skiriamą laiką.
Užima

Tyrėjai - vykdytojai
E8. Kokią dalį Jūsų laiko, skiriamo darbui,
užima šios veiklos?
Ties kiekviena veikla įrašykite, kokią dalį
Jūsų darbo laiko ji užima (100 proc.
skalėje). Vertinkite ne pagal turimą etato
dydį, o pagal realiai tai veiklai skiriamą
laiką.
Užima

Moksliniai tyrimai

%

Moksliniai tyrimai

%

Administracinis darbas

%

Administracinis darbas

%

Dėstymas

%

Dėstymas

%

%

Akademinės ir MTEP veiklos
viešinimas

%

Akademinės ir MTEP
veiklos viešinimas
Kita (įrašykite)………………
Iš viso:

Kita (įrašykite)…………………
100 %

Iš viso:

100 %

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Darbo laiko pagal funkcijas pasiskirstymas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokią darbo laiko dalį užima moksliniai tyrimai, administracinis darbas, dėstymas, akademinės ir
MTEP veiklos viešinimas ir kita.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas tyrėjams. Atsakyme turi būti nurodytos procentinės darbo laiko dalys. Suma turi būti
lygi 100 proc.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E9 klausimas
ID
E9

Verslas

Tyrėjai – vadovai
E9. Jūsų pagrindinė mokslo sritis,
kurioje vykdote MTEP. Pažymėkite
tinkamą variantą.
1. Humanitariniai mokslai.
2. Socialiniai mokslai.
3. Fiziniai mokslai.
4. Žemės ūkio mokslai.
5. Biomedicinos mokslai.
6. Technologijos mokslai.

Tyrėjai - vykdytojai
E9. Jūsų pagrindinė mokslo sritis, kurioje
vykdote MTEP. Pažymėkite tinkamą
variantą.
1. Humanitariniai mokslai.
2. Socialiniai mokslai.
3. Fiziniai mokslai.
4. Žemės ūkio mokslai.
5. Biomedicinos mokslai.
6. Technologijos mokslai.

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Mokslų sritis“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokią mokslo sritį respondentas atstovauja.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas tyrėjams. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Tikslinti klausimo formuluotę. Tyrėjai MTEP supranta tik kaip MTEP projektus. Tikslinga keisti į „Jūsų
pagrindinė mokslo sritis, kurioje vykdote mokslinius tyrimus“.
Tobulinant visą klausimyną atkreipti dėmesį, kiek jis tinkamas visoms mokslo sritims. Respondentų
komentarai: „Humanitarams tenka pasijusti nevisaverčiais, atsakinėjant į tokią apklausą - o to neturėtų
būti.“; „Klausimynas labiau nukreiptas į technologinius mokslus, socialinių mokslų atstovams sunku
atsakinėti, ypatingai apie žemiausią ir aukščiausią MTEP lygmenį“.
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E10 klausimas
ID
E10

Verslas
E10. Ar Jūs dirbate (esate dirbęs)
universitete, mokslinių tyrimų
institute? Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Taip (klausti E20.1.)
2. Ne (apklausa baigta)

Tyrėjai – vadovai
E10. Ar po studijų baigimo Jūs esate
dirbęs verslo įmonėje? Pažymėkite
tinkamą variantą.
1. Taip (klausti E20)
2. Ne (apklausa baigta)

Tyrėjai - vykdytojai
E10. Ar po studijų baigimo Jūs esate
dirbęs verslo įmonėje? Pažymėkite
tinkamą variantą.
1. Taip (klausti E20)
2. Ne (apklausa baigta)

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Darbo kitur (moksle, versle) patirtis“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, ar respondentai turi darbinės patirties kitame sektoriuje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Tikslinga apsvarstyti variantą sumažinti galimos darbo patirties laikotarpį (ne po studijų baigimo, o galbūt
užtenka per pastaruosius 5 ar 10 metų). Verslo atstovų klausimyne įtraukti laikotarpį.
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E11 klausimas
ID
E11

Verslas
E11. Kiek laiko dirbate (dirbote)
universitete, mokslinių tyrimų
institute? Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Mažiau nei 1 metus.
2. Nuo 1 iki 3 metų.
3. Nuo 3 iki 5 metų.
4. Nuo 5 iki 10 metų.
5. Daugiau nei 10 metų.

Tyrėjai – vadovai
E11. Kiek laiko dirbate (dirbote) verslo
įmonėje? Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Mažiau nei 1 metus.
2. Nuo 1 iki 3 metų.
3. Nuo 3 iki 5 metų.
4. Nuo 5 iki 10 metų.
5. Daugiau nei 10 metų.

Tyrėjai - vykdytojai
E11. Kiek laiko dirbate (dirbote) verslo
įmonėje? Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Mažiau nei 1 metus.
2. Nuo 1 iki 3 metų.
3. Nuo 3 iki 5 metų.
4. Nuo 5 iki 10 metų.
5. Daugiau nei 10 metų.

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Darbo kitur (moksle, versle) trukmė“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokios trukmės yra turima respondento darbinė patirtis kitame sektoriuje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms, tik turintiems darbinės patirties kitame sektoriuje.
Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E12 klausimas
ID
E12

Verslas
E12. Ar užimate (užėmėte)
vadovaujamas pareigas? Pažymėkite
tinkamą variantą.
1. Taip.
2. Ne.

Tyrėjai – vadovai
E12. Ar užimate (užėmėte)
vadovaujamas pareigas? Pažymėkite
tinkamą variantą.
1. Taip.
2. Ne.

Tyrėjai - vykdytojai
E12. Ar užimate (užėmėte) vadovaujamas
pareigas? Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Taip.
2. Ne.

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Darbo kitur (moksle, versle) pobūdis (vadovaujamas/ne)“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, ar respondentas, dirbdamas kitame sektoriuje, užėmė vadovaujamas pareigas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms, tik turintiems darbinės patirties kitame sektoriuje.
Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E13 klausimas
ID
E13

Verslas
E13. Pasirinkite Jūsų įmonės MTEP
veiklai artimiausią Sumanios
specializacijos prioritetą.
Pasirinkite vieną iš sąrašo.
SMARTAS

Tyrėjai – vadovai
E13. Pasirinkite Jūsų MTEP veiklai
artimiausią Sumanios specializacijos
prioritetą. Pasirinkite vieną.
SMARTAS

Tyrėjai - vykdytojai
E9. Pasirinkite Jūsų MTEP veiklai
artimiausią Sumanios specializacijos
prioritetą. Pasirinkite vieną.
SMARTAS

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Vykdomos veiklos atitikmuo pagal Sumanią specializaciją“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokiam Sumanios specializacijos prioritetui yra artima vykdoma veikla.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms, visiems respondentams. Galimas vienas atsakymas.
Pirmiausiai pasirenkama sritis, tuomet prioritetas:
1) ENERGETIKA IR TVARI APLINKA
• Prioritetas: Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo,
diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos.
• Prioritetas: Energijos ir kuro gamyba naudojant biomasę ar atliekas, atliekų apdorojimas,
saugojimas ir šalinimas.
• Prioritetas: Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė
statyba.
• Prioritetas: Saulės energijos įrenginiai bei jų panaudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai
technologijos.
2) SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS
• Prioritetas: Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.
• Prioritetas: Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai.
• Prioritetas: Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.
3) AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS
• Prioritetas: Saugesnis maistas.
• Prioritetas: Funkcionalusis maistas.
• Prioritetas: Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (Biorafinavimas).
4) NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS
• Prioritetas: Fotoninės ir lazerinės technologijos.
• Prioritetas: Funkcinės medžiagos ir dangos.
• Prioritetas: Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos.
• Prioritetas: Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.
5) TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
• Prioritetas: Sumanios transporto sistemos ir IRT.
• Prioritetas: Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos
ar modeliai.
• Prioritetas: Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika.
• Prioritetas: IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos.
6) ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ
• Prioritetas: Modernios ugdymosi technologijos ir procesai
• Prioritetas: Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai.
Rekomendacijos tobulinimui
Įtraukti variantą, kad netinka nei vienas iš išvardintų variantų. Palikti galimybę įrašyti „Kita“.
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Atkreipti dėmesį, kad daliai respondentų buvo sunku priskirti save: „E13 klausimas yra per siauras, turėtų būti
ir tiesiog galimybė nesirinkti nieko. Gi pažymėjau kad nedirbu MTEP, o E13 pateiktos temos nėra šiuo metu
man aktualios. Pasirinkau netinkančią temą (prašyčiau į tai atsižvelgti, nes tikrai neradau kuri tiktų)“.
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E14 klausimas
ID
E14

Verslas
E14. Koks jūsų įmonės teisinis
statusas? Pažymėkite tinkamą
atsakymą.
1. Individuali įmonė.
2. Uždaroji akcinė bendrovė/
akcinė bendrovė.
3. Ūkinė bendrija.
4. Savivaldybės
įmonė/valstybės įmonė.
5. Kooperatyvinė bendrovė.
6. Mažoji bendrija.
7. Kita (įrašykite) ...

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Įmonės teisinis statusas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti respondento atstovaujamos verslo įmonės teisinį statusą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo tikslinei grupei. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E15 klausimas
ID
E15

Verslas
E15. Jūsų įmonė yra:
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. Lietuvos kapitalo įmonė.
2. Užsienio kapitalo įmonė.
3. Lietuvos ir užsienio kapitalo
įmonė.

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Įmonės kapitalo šaltiniai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti respondento atstovaujamos verslo įmonės kapitalo šaltinius.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo tikslinei grupei. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E16 klausimas
ID
E16

Verslas
E16. Kiek metų Jūsų įmonei?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. Mažiau nei 1 metai.
2. Nuo 1 iki 3 metų.
3. Nuo 3 iki 5 metų.
4. Nuo 5 iki 10 metų.
5. Daugiau nei 10 metų.

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Įmonės amžius“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti respondento atstovaujamos verslo įmonės amžių.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo tikslinei grupei. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E17 klausimas
ID
E17

Verslas
E17. Kiek darbuotojų dirba Jūsų
įmonėje?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. 1–5 darbuotojai.
2. 6–9 darbuotojai.
3. 10–49 darbuotojai.
4. 50–249 darbuotojai.
5. 250 ir daugiau darbuotojų.

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Įmonės darbuotojų skaičius“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti respondento atstovaujamos verslo įmonės dydį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo tikslinei grupei. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E18 klausimas
ID
E18

Verslas
E18. Kokios Jūsų įmonės metinės
pajamos?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. Iki 200 tūkst. €
2. 200–500 tūkst. €
3. 500 tūkst.–1 mln. €
4. 1–2 mln. €
5. 2–7 mln. €
6. 7–40 mln. €
7. Daugiau nei 40 mln. €

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Įmonės metinės pajamos“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti respondento atstovaujamos verslo įmonės metines pajamas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo tikslinei grupei. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Apsvarstyti galimybę atsižvelgti į respondentų komentarus: „E18 nėra klausiama apie pirmų metų
nuostolingą veiklą.“.
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E19 klausimas
ID
E19

Verslas
E19. Kurioje apskrityje registruota Jūsų
įmonė?
1. Alytaus apskritis.
2. Kauno apskritis.
3. Klaipėdos apskritis.
4. Marijampolės apskritis.
5. Panevėžio apskritis.
6. Šiaulių apskritis.
7. Tauragės apskritis.
8. Telšių apskritis.
9. Utenos apskritis.
10. Vilniaus apskritis.

Tyrėjai – vadovai

Tyrėjai - vykdytojai

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Įmonės vieta (pagal apskritį)“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kurioje apskrityje yra respondento atstovaujama verslo įmonė.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas verslo tikslinei grupei. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E20 klausimas
ID
E20

Verslas
E20.1. Kada Jūs dirbote universitete,
mokslinių tyrimų institute?
1. Dirbu šiuo metu
2. Dirbau per praėjusius 5
metus
3. Dirbau seniau nei prieš 5
metus

Tyrėjai – vadovai
E20. Kada Jūs dirbote verslo įmonėje?
4. Dirbu šiuo metu
5. Dirbau per praėjusius 5
metus
6. Dirbau seniau nei prieš 5
metus

Tyrėjai - vykdytojai
E20. Kada Jūs dirbote verslo įmonėje?
7. Dirbu šiuo metu
8. Dirbau per praėjusius 5 metus
9. Dirbau seniau nei prieš 5 metus

Klausimo tipas
Uždaras. Demografinis. Dimensija „Darbo verslo įmonėje laikotarpis“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kada respondentas yra dirbęs verslo įmonėje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Klausimas užduodamas tik tiems respondentams, kurie
yra dirbę kitame sektoriuje. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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E21 klausimas
ID
E21

Verslas
E21. Jei turite, pateikite bendras
pastabas, pasiūlymus apklausos
rengėjams

Tyrėjai – vadovai
E21. Jei turite, pateikite bendras
pastabas, pasiūlymus apklausos
rengėjams

Tyrėjai - vykdytojai
E21. Jei turite, pateikite bendras pastabas,
pasiūlymus apklausos rengėjams

Klausimo tipas
Atviras. Papildomas.
Klausimo paskirtis
Galimybė respondentui išsakyti tai, ko neapėmė tyrimas. Galimybė respondentui išsakyti tyrimo
organizavimo, klausimyno struktūravimo ir pan. pastabas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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PRIEDAI

Priedai pateikiami atskiruose failuose.
1 priedas: Metodikos išbandymas: tyrimo rezultatų ataskaita
2 priedas: Tikslinių grupių klausimynai
3 priedas: Mokslo ir studijų institucijoms skirtas lydraštis
4 priedas: Verslo įmonėms skirtas lydraštis
5 priedas: Tyrimo vykdytojams suformuluota techninė užduotis
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Mokslo ir verslo bendradarbiavimas
MTEP srityje
Mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių apklausos rezultatai

2017

Įvadas
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimui viešąją politiką šioje srityje įgyvendinančios
institucijos skiria didelį dėmesį, tačiau, kaip rodo atskiri tyrimų ir apibendrintų politikos
priemonių įgyvendinimą vertinančių analizių duomenys, kol kas šio bendradarbiavimo mastas yra
žemas: 1) mažos MTEP institucijų ir verslo subjektų bendrų veiklų (bendradarbiavimo projektų,
perkamų/ teikiamų paslaugų MTEP srityje) apimtys; 2) mažas MTEP institucijų ir verslo subjektų
sukurtų naujų žinių (bendraautorinių mokslo darbų) ir (arba) eksperimentinės plėtros veiklų metu
bendrai sukurtų naujų komercializuojamų (patentuojamų, parduodamų, licencijuojamų)
technologijų skaičius. Tai rodo apibendrinti statistiniai tyrimai, pateikiami reitingų forma
pasauliniame ir ES šalių lygiu (The Global Innovation Index, European Innovation Scoreboard, t.t.).
Siekiant giliau išnagrinėti šią problemą ir pasiūlyti rekomendacijas situacijai gerinti, MOSTA atliko
reprezentatyvias apklausas, skirtas atskleisti suinteresuotų šalių nuomones ir nuostatas apie
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje vykstantį bendradarbiavimą
tarp tyrėjų ir verslo įmonių.
Metodika sukurta vykdant projektą „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001).
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Tyrimo metu siekėme sužinoti
• Kokiomis formomis vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas?
• Kaip organizuojamos bendros MTEP veiklos?
• Ar mokslas ir verslas patenkinti bendradarbiavimo rezultatais? Kokią naudą jie mato?
• Dėl kokių priežasčių bendradarbiaujama, o dėl kokių – ne?

• Kas labiau linkę bendradarbiauti MTEP srityje?
• Kaip tai atsispindi pagal Sumanios specializacijos kryptis?
• Kas galėtų paskatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?
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Tyrimo tikslas ir klausimai
Tyrimo objektas
mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių (tyrėjų ir verslo įmonių, vykdančių MTEP veiklą) požiūris į
MTEP srityje vykstantį abipusį bendradarbiavimą.
Tyrimo tikslas
atskleisti suinteresuotųjų šalių identifikuojamas mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje
kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius.
Tyrimo klausimai
1. Kaip vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje?
2. Kaip vertinama patirtis, įgyta bendrose MTEP veiklose?
3. Kokie veiksniai skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?
4. Kokie veiksniai trukdo mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje atsiradimui ir plėtrai?
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Tyrimo rezultatų pristatymo struktūra
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METODIKA
REZULTATAI
1. Kaip vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje?
1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?
1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?
1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?
1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?
1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje bendradarbiauti pradedama, o kokiame – baigiama?

2.

Kaip vertinama patirtis, įgyta bendrose MTEP veiklose?
2.1. Koks pasitenkinimas bendrų MTEP veiklų rezultatais?
2.2. Kokia identifikuojama nauda, gauta iš bendrų MTEP veiklų?

3.

Kokie veiksniai skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?
3.1. Kokie veiksniai skatintų pradėti bendras MTEP veiklas iki šiol nebendradarbiavusius?
3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?
3.3. Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?

4. Kokie veiksniai trukdo mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje atsiradimui ir
plėtrai?
4.1. Dėl kokių priežasčių nepradedami bendri MTEP projektai ar veiklos?
4.2. Su kokiomis kliūtimis yra susiduriama įgyvendinant bendras MTEP veiklas?

APIBENDRINIMAS
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Tyrimo metodika

7

Tikslinės grupės

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje apklausoje pasirinktos
dvi tikslinės grupės:
• Tyrėjai, dirbantys aukštojo mokslo institucijose (universitetuose ir mokslinių tyrimų
institutuose), ir
• Verslo įmonių vadovaujantys asmenys, dirbantys įmonėse, vykdančiose MTEP veiklas
įmonių ir(ar) viešojo sektoriaus lėšomis.

Tikslinė grupė

Tyrėjai (vadovai ir
vykdytojai)

Verslo įmonių
vadovaujantys
asmenys

Tikslinės grupės charakteristika

Valstybinių ir nevalstybinių universitetų bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų vyriausieji mokslo
darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai, mokslo darbuotojai, mokslininkai stažuotojai,
jaunesnieji mokslo darbuotojai, tyrėjai, profesoriai, docentai. Taip pat – valstybinių ir nevalstybinių
universitetų bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų struktūrinių padalinių vadovai (prorektoriai,
dekanai, katedrų vedėjai, institutų vadovai ir pan.)
MTEP veiklą vykdančių verslo įmonių vadovaujantys asmenys ir (arba) kiti asmenys, kurie yra susiję
su įmonės MTEP veikla.
MTEP veiklą vykdančios įmonės – tai įmonės, kurios:
• 2014-2015 m. deklaravo MTEPI išlaidas ir (arba)
• 2014-2015 m. gavo finansavimą MTEPI veikloms atrinktose priemonėse (Idėja LT, Intelektas LT,
Intelektas LT+, PRO LT, Inoklaster LT, Inoklaster LT+) ir (arba)
• 2017 m. gavo finansavimą iš „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ ir (arba)
• dalyvauja „Horizontas 2020” programoje.
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Tikslinė grupė

Tyrėjai (vadovai
ir vykdytojai)

Verslo įmonių
vadovaujantys
asmenys

Populiacija

6723
tyrėjų

Imties atranka

Respondentų
skaičius

Kvotinė atranka pagal:
• pogrupį, kuriam priskiriamas respondentas
(tyrėjai-vadovai, tyrėjai – vykdytojai),
• mokslo įstaigą (universitetas, mokslinių tyrimų
institutas),
• tyrėjo atstovaujamą mokslo sritį,
• apskritį, kurioje veikia mokslo ir studijų
•
institucija,
• aukštosios mokyklos teisinį statusą (valstybinė,
•
nevalstybinė).
Tyrėjų-vadovų kvotoje taip pat buvo atsižvelgiama
į tai, ar tyrėjas yra mokslo įstaigos struktūrinio
padalinio vadovas bei, ar per paskutinius 5 metus
yra vadovavęs bent vienam MTEP projektui.
Pastarasis kvotos rodiklis taikytas tik
universitetams.

1086:
436 tyrėjai
vadovai
650 tyrėjų
vykdytojų

Apklausos
forma

Apklausos
trukmė

Apklausa
vykdyta

Vidutiniškai
20 min.

2017 05 17 –
2017 06 15

Vidutiniškai
15 min.

2017 05 16 –
2017 08 23

CAWI *

Visi
klausimai
privalomi

CAWI *
272
įmonių

Siekta apklausti visą populiaciją

223
verslo įmonių
atstovų

Visi
klausimai
privalomi

* CAWI (angl. Computer Aided Web Interviewing) – apklausa, vykdoma internetu
10

Tyrimo instrumentų kūrimo bendrieji principai
• Apklausose itin didelis dėmesys skirtas tyrimo instrumentų kūrimui. Siekiant įgyvendinti
tyrimo tikslą ir atsižvelgus į nevienalytę populiaciją, tikslinga buvo konstruoti skirtingus
klausimynus atskiroms tikslinėms grupėms.

• Klausimynai suformuoti loginių ryšių tarp analizuojamo objekto indėlio, proceso ir rezultato
pagrindu (detaliau – kitoje skaidrėje). Klausimai adaptuoti pagal tikslinės grupės specifiką.
Vadovaujantis šia logika užtikrinamas tiek duomenų palyginamumas tarp grupių, tiek atskirų
aspektų įvertinimas ir kitų uždavinių pasiekimas.
• Nuomonei išsiaiškinti skirtų klausimų formatui pasirinkta 5 balų Likert skalė, kai respondentas
turi įvertinti pateiktus teiginius nuo visiško nepritarimo iki visiško pritarimo (1 – „visiškai
nesutinku“, 5 – „visiškai sutinku“). Faktiniams klausimams pasirinktas uždaro tipo klausimų
formatas. Ten, kur prasminga, numatyta galimybė įrašyti savo variantą („kita (įrašykite)...“).
• Kiekvienas klausimynas taip pat turi demografinių klausimų bloką, kuriame teiraujamasi
tokios informacijos kaip amžius, lytis, išsimokslinimas, atstovaujama mokslo sritis ir t. t. Į
klausimynus taip pat įtrauktas atviras klausimas.
• Visi sukurti klausimynai išbandyti atliekant pilotines apklausas tikslinėse grupėse. Išanalizavus
pilotinių tyrimų rezultatus, klausimynai koreguoti, tikslintos klausimų formuluotės.
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Apklausoje naudoti trys klausimynai: verslo atstovams, tyrėjams
vadovams ir tyrėjams vykdytojams.
Kuriant apklausos instrumentus buvo apimtos šios mokslo ir verslo bendradarbiavimą
atspindinčios tematinės dalys:
• Veiksniai, skatinantys mokslo ir verslo bendradarbiavimą
• Veiksniai, trukdantys mokslo ir verslo bendradarbiavimui
• Bendradarbiavimo patirties vertinimas
• Bendradarbiavimo patirties identifikavimas (faktiniai klausimai)
• Demografiniai klausimai

Verslo atstovų klausimyną sudarė 42 klausimai (iš jų vienas atviras),
tyrėjų vadovų klausimyną – 38 klausimai (iš jų vienas atviras),
vadovų vykdytojų klausimyną – 34 klausimai (iš jų vienas atviras).

Klausimynų struktūrinė logika
Veiksniai, skatinantys mokslo ir verslo bendradarbiavimą (4 klausimai)

Bendradarbiavimo patirties vertinimas (6 klausimai)

• Resursų trūkumas

• Pasitenkinimas bendradarbiavimo veiklų rezultatais

• Resursų pasiūla

• Gautos naudos identifikavimas

• Finansinė nauda

• Gautos naudos vertinimas

• Rezultatų panaudojimo nauda
• Moksliniai interesai

• Informacija apie bendradarbiavimo galimybes
• Lengvesnis bendrų projektų valdymas
• Intelektinė nuosavybė

• Finansinės naudos gavimo būdai
• Ateities perspektyvų vertinimas
Faktiniai klausimai (12 klausimų)
• Bendradarbiavimo patirtis
• Bendrų MTEP projektų skaičius
• Paskutinis bendras MTEP projektas

Veiksniai, trukdantys mokslo ir verslo bendradarbiavimui (4 klausimai)

• Bendradarbiavimo partneriai

• Finansinės kliūtys

• Vaidmuo bendrame MTEP projekte

• Tinkamų partnerių nebuvimas

• Bendradarbiavimo tiesiogiai formos identifikavimas

• Intelektinės nuosavybės apsaugos stoka

• Noro pradėti bendradarbiauti identifikavimas

• Iš MSI kylantys administraciniai trukdžiai

• Bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai

• Projektų rengimo ir valdymo sunkumai

• Bendradarbiavimo tarpininkai

• Sunkumai panaudoti bendradarbiavimo veiklų rezultatus

• Dalyvavimas per viešąjį finansavimą

• Darbo kultūros skirtumai

• Technologijos parengties lygis

• Laiko stoka

Demografiniai klausimai (22 klausimai)

• Kompetencijos neatitikimas

Tyrimo rezultatai*
* Pateikiami bendri atsakymų pasiskirstymai ir statistiškai reikšmingi skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
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1. Kaip vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas
MTEP srityje?
1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?
1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?
1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?

1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?
1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje bendradarbiauti pradedama, o kokiame – baigiama?
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Bendrų MTEP veiklų apimtys tarp verslo ir tyrėjų vadovų yra panašios
67%

• Tyrėjų vykdytojų grupė šiuo
aspektu ženkliai skiriasi.
• Bendradarbiavimo patirties
turėjo 22 proc. šios grupės
respondentų.

Vadovai, N=436
33%

65%
Verslas, N=223

35%

22%
Vykdytojai, N=650
78%

Turi bendradarbiavimo patirties

Neturi bendradarbiavimo patirties

Verslo klausta: Kokia Jūsų įmonės MTEP bendradarbiavimo su universitetais, mokslinių tyrimų institutais patirtis? Atsakymai apjungti į „taip“ ir „ne“.
Tyrėjų vadovų klausta: Kokia Jūsų vadovaujamo padalinio (ar mokslinių tyrimų komandos) bendradarbiavimo patirtis su verslo įmonėmis MTEP srityje? Atsakymai apjungti į
„taip“ ir „ne“.
Tyrėjų vykdytojų klausta: Ar per pastaruosius 5-erius metus Jūs buvote įtrauktas į bendrus MTEP* projektus su verslo įmonėmis, kuriuos vykdo Jūsų institucija?
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Verslo grupėje bendras
MTEP veiklas su MSI
dažniau vykdo:
• iki 5 m. įmonės.
• įmonės, kurių veikla
artima Sumanios
specializacijos krypties
„Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir
technologijos“
prioritetui „Fotoninės ir
lazerinės technologijos“.
• dirbantys (dirbę) MSI,
taip pat – turintys
mokslų daktaro laipsnį.

Bendradarbiavo
Nebendradarbiavo

20%
8%

80%
92%

Įmonei iki 5 metų

Įmonei daugiau nei 5 metai

Fotoninės ir lazerinės technologijos

93%

Funkcinės medžiagos ir dangos

71%

Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos
technologinės sistemos

64%

Konstrukcinės ir kompozitinės
medžiagos

Bendradarbiavo
Nebendradarbiavo

46%

32%
14%

68%
86%

Dirbę MSI

Nedribę MSI
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Tyrėjų grupėje bendras MTEP
veiklas su verslu dažniau
vykdo (1):

45%

Technologijos mokslai

89%
33%

Žemės ūkio mokslai

• technologijos,
• žemės ūkio ir
• fizinių* mokslų atstovai.

83%
22%

Fiziniai mokslai

75%
16%

Biomedicinos mokslai

64%
22%

Socialiniai mokslai
Humanitariniai mokslai

*vadovų grupės atstovai

57%
1%

Tyrėjai vykdytojai

28%
Tyrėjai vadovai
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Tyrėjų grupėje bendras
MTEP veiklas su verslu
dažniau vykdo (2):
• turintys darbinės
patirties verslo
sektoriuje.
• verslo sektoriuje
užėmę vadovaujamas
pareigas*.

85%

Bendradarbiavimo patirties turintys
tyrėjai vadovai

60%
33%

Bendradarbiavimo patirties turintys
tyrėjai vykdytojai
Yra dirbęs verslo įmonėje

Tyrėjai vykdytojai, verslo įmonėje užėmę
vadovaujamas pareigas
Tyrėjai vykdytojai, verslo įmonėje
neužėmę vadovaujančių pareigų
Turi bendradarbiavimo patirties

18%
Nėra dirbęs verslo įmonėmje

44%
28%

56%
72%

Neturi bendradarbiavimo patirties

* vykdytojų grupės atstovai
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Tyrėjų grupėje bendras MTEP
veiklas su verslu dažniau
vykdo (3):
• tyrėjai, kurių veikla artima
šiems Sumanios
specializacijos prioritetams:
• „Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir technologijos“,
• „Agroinovacijos ir maisto
technologijos“,
• „Transportas, logistika ir
informacinių ryšių
technologijos“,
• „Energetika ir tvarki
aplinka“.

87%

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos

34%

85%

Agroinovacijos ir maisto technologijos

39%
80%

Transportas, logistika ir informacinių
ryšių technologijos

37%
79%

Energetika ir tvari aplinka

Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

Tyrėjai vadovai

31%

60%
15%
42%
9%
Tyrėjai vykdytojai
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Didesnių padalinių vadovai dažniau bendradarbiauja su verslu
• Tyrėjų vadovų grupėje
dažniausiai
bendradarbiavimo su
verslu MTEP srityje
patirties turi tyrėjai,
vadovaujantys virš 30
darbuotojų, tačiau
• dažniausiai daugiau nei
vienoje bendroje MTEP
veikloje dalyvauja 10 – 30
darbuotojų turintys
vadovai.

Vadovauja 31 ir daugiau
darbuotojų
Vadovauja 10-30
darbuotojų
Vadvovauja 1-9
darbuotojams
Turi bendradarbiavimo patirties

80%
70%
63%

1-9 darbuotojai

30%
37%

Neturi bendradarbiavimo patirties

10-30 darbuotojų
31 ir daugiau darbuotojų

20%

97%
88%
77%

Daugiau nei viena bendra MTEP veikla

3%
12%
23%
Viena bendra MTEP veikla
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Rečiausiai su verslu bendradarbiauja tie tyrėjai vykdytojai, kurie
moksliniams tyrimams skiria daugiau nei ¾ savo darbo laiko
Dažniau su verslo įmonėmis
bendrų veiklų MTEP srityje
turėjo tie tyrėjai vykdytojai,
kurie nurodė, kad tyrimams
skiria iki 25 proc. savo laiko.

24%
33%

26-50 proc.

28%
21%
19%

51-75 proc.
13%

76-100 proc.
Tyrimams skiriama
darbo laiko dalis

Tyrėjai vykdytojai, kurie
bendradarbiauja su verslu
tiesiogiai (ne per savo MSI),
taip pat dažniau su jais
bendradarbiauja ir per savo
institucijas.

33%

0-25 proc.

28%
Bendradarbiavo

Su verslu tiesiogiai bendradarbiavo

Su verslu tiesiogiai nebendradarbiavo

Nebendradarbiavo

57%
16%

Per savo MSI bendradarbiavo su verslu

43%
84%

Per savo MSI nebendradarbiavo su verslu
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Tiek verslo, tiek mokslo atstovai per pastaruosius 5-erius metus
dažniausiai vykdė iki dviejų bendrų MTEP projektų
• Verslo atstovų grupėje 69 proc.
respondentų nurodė vykdę ne
daugiau dviejų bendrų MTEP
projektų su mokslo ir studijų
institucijomis.
• tyrėjų vadovų grupėje 39 proc.
teigė vykdę ne daugiau dviejų
bendrų MTEP su verslo
įmonėmis.
• tyrėjų vykdytojų grupėje
atitinkamai 68 proc.

Projektų skaičius Verslas
1
2
3
4
5 - 10
11 <

Vadovai
34%
35%
14%
6%
10%
1%

Verslo klausta: Keliuose iš viso MTEP projektuose su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais Jūsų įmonė dalyvavo per pastaruosius 5-erius metus?
Tyrėjų vadovų klausta: Keliuose iš viso MTEP projektuose su verslo įmonėmis Jūsų vadovaujamas padalinys ar tyrėjų komanda dalyvavo per pastaruosius 5-erius
metus?
Tyrėjų vykdytojų klausta: Keliuose MTEP projektuose su verslo įmonėmis Jūs iš viso esate dalyvavęs per pastaruosius 5-erius metus?

15%
24%
17%
8%
25%
11%

Vykdytojai
35%
33%
17%
4%
9%
2%
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Šiek tiek dažniau bendros MTEP veiklos buvo užbaigtos per praėjusius
trejus metus, nei kad yra vykdomos dabar
• Šiuo metu bendradarbiaujantys tyrėjai
vadovai dažniausiai nurodė, kad yra dalyvavę
6 ir daugiau bendruose MTEP projektuose, o
šiuo metu nebendradarbiaujantys dažniausiai
nurodė, kad yra dalyvavę 1 – 2 bendruose
MTEP projektuose.
• Dažniau šiuo metu bendras MTEP veiklas
vykdo žemės ūkio, biomedicinos ir
technologijos mokslų atstovai, o anksčiau
bendradarbiavę dažniau nurodė
humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų
atstovai.

Vadovai, N=291

45%

Verslas, N=146

38%

Vykdytojai, N=178

37%

47%

8%

54%

53%

8%

11%

Dalyvaujame šiuo metu
Paskutinį bendrą MTEP projektą užbaigėme per praėjusius 3 metus
Paskutinį bendrą MTEP projektą užbaigėme seniau nei prieš 3 metus

• Nebe pirmą kartą bendrose MTEP veiklose
dalyvauja 76 proc. šiuo metu dalyvaujančiųjų
bendrose MTEP veiklose su verslo įmonėmis.
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1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

Verslo įmonės bendrus projektus, pagal kuriuos vykdo MTEP veiklas ar
perka paslaugas, dažniau vykdo su Lietuvos universitetais nei su
mokslinių tyrimų institutais
Su Lietuvos universitetais
dažniau bendradarbiauja
Lietuvos kapitalo įmonės.

Su Lietuvos mokslinių tyrimų
institutais dažniausiai
bendradarbiavo verslo
įmonės, kurių veikla artima
Agroinovacijų ir maisto
technologijos Sumanios
specializacijos prioritetui.

Lietuvos universitetais

82%

Lietuvos mokslinių tyrimų institutais

42%

Lietuvos įmonėmis

25%

Užsienio įmonėmis

16%

Užsienio universitetais

16%

Klasteriais ar kitomis asocijuotomis…

8%

Užsienio mokslinių tyrimų institutais

7%

Lietuvos kolegijomis

7%

Užsienio kolegijomis

1%

Kita

1%
Verslas, N=146

Verslo klausta: Su kuo Jūsų įmonė per pastaruosius 5-erius metus turėjo bendrų projektų, pagal kuriuos vykdė mokslinių tyrimų arba eksperimentinės plėtros (MTEP)
veiklas arba pirko paslaugas?
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1. Kaip vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas
MTEP srityje?
1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?

1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?
1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?

1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?
1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje bendradarbiauti pradedama, o kokiame – baigiama?
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Populiariausios mokslo ir verslo bendradarbiavimo forma – bendri
MTEP projektai ir MTEP paslaugų pardavimas (pirkimas)
47%

Dalyvavome bendruose MTEP projektuose

Pirkome MTEP paslaugas iš (mokslo/verslo)

51%
36%
8%
19%

Finansavome bendras MTEP veiklas savo lėšomis

Pardavėme paslaugas ar produktus (mokslui/verslui)

8%
34%
35%

Patirties neturime

Verslas, N=223

33%

Vadovai, N=436

Verslo klausta: Kokia Jūsų įmonės MTEP bendradarbiavimo su universitetais, mokslinių tyrimų institutais patirtis?
Tyrėjų vadovų klausta: Kokia Jūsų vadovaujamo padalinio (ar mokslinių tyrimų komandos) bendradarbiavimo patirtis su verslo įmonėmis MTEP srityje?
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Verslo atstovai bendradarbiaudami su mokslu dažniausiai dalyvauja
bendruose MTEP projektuose arba iš jų perka MTEP paslaugas
• Bendruose MTEP projektuose
dažniau dalyvauja tie verslo
atstovai, kurių bendros MTEP
veiklos buvo finansuojamos
viešojo sektoriaus lėšomis.

Finansuotos viešojo sektoriaus lėšomis

78%

Nefinansuotos viešojo sektoriaus lėšomis

22%

54%

46%

Dalyvavo bendruose MTEP projektuose

Nedalyvavo bendruose MTEP projektuose

• MTEP paslaugas dažniau perka
verslo atstovai, su mokslu
bendradarbiavę daugiau nei
vieną kartą.

Nepirko MTEP paslaugų iš MSI

• MTEP paslaugas dažniau perka
MTEP projekto koordinatoriai,
lyginant su tais, kurie
koordinatoriais nėra buvę.

Pirko MTEP paslaugas iš MSI

Pirko MTEP paslaugas iš MSI
Viena bendra MTEP veikla

Nepirko MTEP paslaugų iš MSI
MTEP projekto koordinatoriai

64%
36%

34%
66%

Daugiau nei viena bendra MTEP veikla

61%
39%

41%
59%

Ne MTEP projekto koordinatoriai
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Tyrėjai bendradarbiaudami su verslu dažniausiai dalyvauja bendruose
MTEP projektuose arba verslui parduoda MTEP paslaugas
Bendruose MTEP projektuose
dažniau dalyvauja tie tyrėjai,
kurie:
• Dalyvauja viešojo sektoriaus
finansuojamuose MTEP
projektuose
• Turi darbo patirties versle
• Yra technologijos mokslų
atstovai
• Vykdo MTEP veiklą, artimą
šiems Sumanios
specializacijos prioritetams:

• Transportas, logistika ir
informacinių ryšių
technologijos
• Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir technologijos

Finansasuotas viešojo sektoriaus lėšomis
Nefinansuotas viešojo sektoriaus lėšomis

83%
65%

17%
35%

Tyrėjai vadovai dalyvavo bendruose MTEP projektuose
Tyrėjai vadovai nedalyvavo bendruose MTEP projektuose
Dalyvavo bendruose MTEP projektuose

69%

Nedalyvavo bendruose MTEP projektuose

31%

Yra dirbęs verslo įmonėje
72%

Technologijos mokslai
Žemės ūkio mokslai

63%

Fiziniai mokslai

63%

48%

Biomedicinos mokslai

40%

Socialiniai mokslai
Humanitariniai mokslai

15%

44%
56%

Nėra dirbęs verslo įmonėje

Transportas, logistika ir
informacinių ryšių technologijos
Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir technologijos

70%

70%
60%

Energetika ir tvari aplinka
Agroinovacijos ir maisto
technologijos
Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

58%
51%
27%
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Dažniausiai MTEP paslaugas
verslo įmonėms parduoda tie
tyrėjai, kurie:
• bendradarbiavo 6 ir
daugiau kartų
• Yra technologijos mokslų
atstovai
Dažniau:
• turintys darbo patirties
versle, nei tokios patirties
neturintys.

Technologijos mokslai
Bendrų MTEP
projektų skč.

49%

Žemės ūkio mokslai

6<

47%

67%
Biomedicinos mokslai

3-5
1-2

51%

36%

Socialiniai mokslai

31%

Fiziniai mokslai

30%

40%

Humanitariniai mokslai

Yra dirbęs verslo įmonėje

Nėra dirbęs verslo įmonėje

Pardavė savo paslaugas

46%

29%

7%

54%

71%

Nepardavė savo paslaugų
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Tiek verslas, tiek tyrėjai vadovai dažniausiai nurodė, kad bendruose
MTEP projektuose dalyvavo kaip jų koordinatoriai ir partneriai
60%

MTEP projekto koordinatorius

47%
57%

MTEP projekto partneris

Paslaugas MTEP projektams
gerokai dažniau teikia tyrėjai,
nei verslas.

51%
13%

Paslaugų teikėjas MTEP projektui

39%

8%

MTEP projekto subrangovas

Kita

10%
6%
2%

Verslas, N=146
Verslo klausta: Koks Jūsų vaidmuo bendruose MTEP projektuose su universitetais, mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų vadovų klausta: Koks Jūsų vaidmuo bendruose MTEP projektuose su įmonėmis?

Vadovai, N=291
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Verslo atstovai dažniau būna MTEP projekto koordinatoriais nei partneriais
MTEP koordinatoriais dažniau
būna:
• Dirbę MSI
• Pirkę MTEP paslaugas iš MSI

Pirkome MTEP paslaugas iš MSI

Nepirkome MTEP paslaugų iš MSI

proc., TPL3< 48 proc.).

45%

MTEP projekto koordinatorius

29%

49%

51%
Ne MTEP projekto koordinatorius

Dalyvavo bendruose MTEP projektuose

64%

Nedalyvavo bendruose MTEP projektuose

31%

Buvo MTEP projekto partneriu

36%
69%

Nebuvo MTEP projekto partneriu

Lietuvos kapitalo įmonė

Buvo MTEP projekto partneris

55%

71%

MTEP projekto koordinatorius

Ne tik Lietuvos (arba tik užsienio) kapitalo…

35%

Ne MTEP projekto koordinatorius

Yra dirbęs MSI
Nėra dirbęs MSI

MTEP projekto partneriais
dažniau būna:
• Dalyvavę bendruose MTEP
projektuose
• Lietuvos kapitalo įmonės
• Dažniausiai –
bendradarbiavimą pradėję
TPL2 (TPL1 – 49 proc., TPL2 – 79

65%

57%
37%

43%
63%

Nebuvo MTEP projekto partneriu
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Tyrėjai dažniau būna MTEP projekto partneriais, nei koordinatoriais
MTEP projekto partneriais
rečiausiai būna:
• MTEP projektų vadovai
• vadovaujantys padaliniams,
turintiems iki 10 darbuotojų
• Turėję ne daugiau dviejų
bendrų MTEP projektų su
verslu.
MTEP koordinatoriais rečiausiai
būna:
• Struktūrinių padalinių vadovai
• Turėję ne daugiau dviejų
bendrų MTEP projektų su
verslu.

58%
53%
50%

Padalinių ir MTEP vadovai
Tik MTEP projektų vadovai

26%
35%

Tik struktūrinių padalinių vadovai

60%

Yra buvęs MTEP projekto koordinatoriumi
Yra buvęs MTEP projekto partneriu
6 ir daugiau
3-5
1-2

36%

64%
64%

49%
50%
42%

Yra buvęs MTEP projekto koordinatoriumi
Yra buvęs MTEP projekto partneriu
31 ir daugiau darbuotojų
10-30 darbuotojų
1-9 darbuotojai

70%
60%
45%

Yra buvęs MTEP projekto partneriu
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Tiesiogiai (ne per MSI) dažniausiai bendradarbiaujama perkant (parduodant) MTEP
paslaugas bei keičiantis informacija neformaliai
Taip, perkame jų paslaugas (pagal
autorines sutartis, verslo pažymą ir
pan.)
Taip, naudojamės jų paslaugomis,
bet neturime sudarę darbo sutarčių
(keičiamės informacija neformaliai)
Taip, turime su jais sudarę darbo
sutartis

Taip, kita forma

18%

Taip, parduodu verslo įmonėms
paslaugas (pagal autorines sutartis,
verslo pažymą ir pan.)

6%

17%

Taip, dalyvauju, bet neturiu sudaręs
darbo sutarties (keičiuosi
informacija neformaliai)

5%

Taip, dirbu įmonėje pagal darbo
sutartį

4%

14%

1%

Ne, tiesiogiai (ne per MSI)
nebendradarbiavome
Verslas, N=223

Taip, dalyvauju kita forma

59%

1%

Ne, tiesiogiai (ne per MSI)
nebendradarbiaujame

87%

Vykdytojai, N=650

Verslo klausta: Ar per pastaruosius 5-erius metus Jūsų įmonė vykdė MTEP projektus pasitelkusi universitetų ir (ar) mokslinių tyrimų institutų darbuotojus tiesiogiai
(ne per mokslo ir studijų institucijas)?
Tyrėjų vykdytojų klausta: Ar Jūs dalyvaujate bendruose MTEP projektuose su įmonėmis tiesiogiai, ne per mokslo ir studijų institucijas?
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Verslo atstovai, su tyrėjais
bendradarbiaujantys tiesiogiai (ne
per MSI) ir ...
... bendradarbiavimą su jais pradėję TPL1
lygyje:
• dažniau perka iš jų paslaugas (pagal
autorines sutartis, verslo pažymą ir pan.)

TPL1

37%

TPL2

22%

TPL3 ir aukštesniame

19%

Taip, perkame jų paslaugas (pagal autorines sutartis, verslo pažymą ir pan.)

TPL2

... bendradarbiavimą pradėję TPL2 lygyje:
• dažniau naudojasi tyrėjų paslaugomis
neformaliai, nesudarę su jais darbo
sutarčių

... bendrą MTEP projektą baigę TPL7-TPL9
lygiuose:
• rečiausiai naudojasi tyrėjų paslaugomis
neformaliai, nesudarę su jais darbo
sutarčių.

44%

TPL3 ir aukštesniame
TPL1

22%
13%

Taip, naudojamės jų paslaugomis, bet neturime sudarę darbo sutarčių (keičiamės
informacija neformaliai)

TPL3-TPL6

32%

TPL1-TPL2

TPL7-TPL9

29%
12%

Taip, naudojamės jų paslaugomis, bet neturime sudarę darbo sutarčių (keičiamės
informacija neformaliai)
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Verslo atstovų tarpe sutartis su
tyrėjais teigė sudarę 14 proc.
respondentų.
Dažniau darbo sutartis su
tyrėjais sudaro tie verslo
atstovai, kurie:
•
•
•
•

bendras MTEP veiklas
finansuoja savo lėšomis
turėję daugiau nei vieną bendrą
MTEP projektą
jaunesnių nei 5 metai įmonių
atstovai
Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos sumanios
specializacijos prioritetui artimą
MTEP veiklą vykdančios verslo
įmonės

Finansavome bendras MTEP veiklas savo lėšomis

26%

Nefinansavome bendrų MTEP veiklų savo lėšomis

11%

Daugiau nei vienas bendras MTEP projektas

24%

Vienas bendras MTEP projektas

10%

Įmonei iki 5 metų

25%

Įmonei daugiau nei 5 metai

12%

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

40%

Agroinovacijos ir maisto technologijos

21%

Transportas, logistika ir informacinių ryšių…

16%

Energetika ir tvari aplinka
Įtrauki ir kūribinga visuomenė

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

9%
8%
6%
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1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

Bendruose MTEP projektuose ne
per MSI su verslo įmonėmis
dažniau dalyvauja tie tyrėjai
vykdytojai, kurie:
• yra socialinių ir technologijos
mokslo sričių atstovai

25%

22%
13%

Socialiniai
mokslai

Technologijos
mokslai

Fiziniai mokslai

• vykdo šiems prioritetams
artimą MTEP veiklą:

15%

Žemės ūkio
mokslai

Biomedicinos
mokslai

14%

13%

4%
Humanitariniai
mokslai

8%
Transportas, Energetika ir tvari Nauji gamybos Agroinovacijos ir
logistika ir
aplinka
procesai,
maisto
informacinių ryšių
medžiagos ir
technologijos
technologijos
technologijos

Verslo įmonėje dirbu dabar

• Yra dirbę verslo įmonėje (25
proc.) ir šiuo metu dirbantys
verslo sektoriuje

8%

27%
19%

• "Transportas, logistika ir
informacinių ryšių
technologijos“
• "Energetika ir tvari aplinka“

9%

Verslo įmonėje dirbau anksčiau

Įtrauki ir
kūrybinga
visuomenė

34%
18%

Sveikatos
technologijos ir
biotechnologijos

66%
82%

Dalyvauju bendruose MTEP projektuose tiesiogiai (ne per MSI)
Nedalyvauju bendruose MTEP projektuose tiesiogiai (ne per MSI)
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1. Kaip vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas
MTEP srityje?
1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?
1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?

1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?
1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?
1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje bendradarbiauti pradedama, o kokiame – baigiama?

38

1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?

Dažniausiai bendros MTEP veiklos finansuojamos verslo
įmonių lėšomis su daliniu arba be viešojo finansavimo
53%

Įmonės lėšomis su daliniu viešuoju finansavimu

43%
46%

Įmonės lėšomis

50%
23%

Viešojo sektoriaus lėšomis

34%
15%

Įmonės ir universiteto ir (ar) mokslinių tyrimų institutų lėšomis

27%

Prisidedant įmonei netiesioginėmis išlaidomis (pvz. darbuoto darbo
etato dalies priskyrimu)

9%
7%

Prisidedant universitetui ir (ar) mokslinių tyrimų institutui
netiesioginėmis išlaidomis (pvz. darbuotojo darbo etato dalies…
Tiek įmonei, tiek universitetui ir (ar) mokslinių tyrimų institutui
prisidedant tik netiesioginėmis išlaidomis (pvz. darbuotojų etatų…

Kita
Verslas, N=158

8%
26%
3%
11%
1%
3%
Vadovai, N=291

Verslo klausta: Kokiomis lėšomis vykdomi Jūsų bendri MTEP projektai su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų vadovų klausta: Kokiomis lėšomis yra vykdomi Jūsų bendri MTEP projektai su verslo įmonėmis?
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1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?

Bendrus MTEP projektus su
MSI įmonės lėšomis su daliniu
viešuoju finansavimu dažniau
vykdo tie verslo atstovai,
kurių įmonės yra ne tik
lietuviško kapitalo.
Įmonės lėšomis bendrus
MTEP projektus su MSI
dažniau vykdo tie verslo
atstovai, kurie
bendradarbiauja su mokslinių
tyrimų institutais, tik Lietuvos
kapitalo įmonės bei Vilniaus
apskrities įmonės.

Ne tik Lietuvos kapitalo įmonė

83%

Lietuvos kapitalo įmonė

48%

Bendrus MTEP projektus vykdėme įmonės lėšomis su daliniu viešuoju finansavimu

Bendradarbiavome su MTI

59%

Nebendradarbiavome su MTI

38%

Bendrus MTEP projektus vykdėme įmonės lėšomis
54%
50%

35%

30%

Kauno apskritis

Kitos apskritys

21%
Lietuvos kapitalo įmonė Ne tik Lietuvos kapitalo
įmonė

Vilniaus apskritis
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1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?

Bendrus MTEP projektus įmonės
lėšomis su daliniu viešuoju
finansavimo dažniausiai vykdė tie
verslo atstovai, kurie
bendradarbiavimą su tyrėjais
baigė 7 – 9 TPL lygiuose,
rečiausiai – kurie
bendradarbiavimą baigė 1 – 2
TPL lygiuose.

TPL7-TPL9

65%

TPL3-TPL6

56%

TPL1-TPL2

35%
Bendrus projektus vykdėme įmonės lėšomis su daliniu viešuoju
finansavimu

Bendradarbiavome ne tik su AM

Įmonės lėšomis rečiau bendrus
MTEP projektus vykdė
bendradarbiaujantys tik su
aukštosiomis mokyklomis.

Bendradarbiavome tik su AM

61%
36%

Bendrus MTEP projektus vykdėme įmonės lėšomis
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1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?

Bendrus MTEP projektus
įmonės lėšomis su daliniu
viešuoju finansavimu rečiausiai
vykdė tie tyrėjai vadovai, kurie
bendradarbiavimą su verslu
baigė 1 – 2 TPL lygiuose.

Dažniau – dirbę verslo
įmonėje, taip pat –
technologijos, biomedicinos ir
fizinių mokslų atstovai.

TPL7-TPL9

49%

TPL3-TPL6

48%

TPL1-TPL2

30%
Bendrus MTEP projektus vykdėme įmonės lėšomis su daliniu viešuoju
finansavimu

Yra dirbęs verslo
įmonėje

53%

Technologijos mokslai

50%

Biomedicinos mokslai

50%

Fiziniai mokslai

45%

Žemės ūkio mokslai
Nėra dirbęs verslo
įmonėje

37%

Socialiniai mokslai
Humanitariniai mokslai

36%
26%
20%
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1. Kaip vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas
MTEP srityje?
1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?
1.2. Kokios bendradarbiavimo formos ir vaidmenys?
1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?

1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?
1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje bendradarbiauti pradedama, o kokiame – baigiama?
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Dažniausiai į bendrus MTEP projektus įsitraukiama per asmenines pažintis.
Agentūros, turinčios skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, šią funkciją atlieka
nepakankamai.
58%

1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?

Per asmenines, profesines pažintis, nesinaudojome tarpininkais
23%

Sukontaktavę tiesiogiai, prieš tai vieni kitų nepažinojome

20%

Projektinių paraiškų rengėjai

Kita
LIC
Mokslininkų visuomeninės organizacijos

Klasterius administruojančios įmonės ar įstaigos
Verslo asociacijos
Patentiniai patikėtiniai
Teisininkai

Regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Versli Lietuva
Investuok Lietuvoje

34%
34%

14%
15%

MITA (išskyrus atvejus, kai agentūra finansuoja)

Mokslo ir technologijų parkai

73%

8%
5%
5%

2%
4%
2%
3%
6%
3%
4%
3%
7%
3%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
1%

Verslas, N=158

Verslo klausta: Kas iš žemiau nurodytų tarpininkų įtraukė Jūsų įmonę į MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų vadovų klausta: Kas iš žemiau nurodytų tarpininkų Jus įtraukė į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?

Vadovai, N=291
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Verslas,
N=158

Mūsų įmonės MTEP projektai tarp mokslo ir verslo organizuojami per
mano ar mano komandos asmeninius ryšius

Vadovai,
N=291

MTEP projektai tarp mokslo ir verslo, kuriuose dalyvavome, buvo
organizuojami per mano ar mano komandos asmeninius ryšius

Vykdytojai,
N=178

1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?

Bendri MTEP projektai organizuojami per asmeninius ryšius

MTEP projektai tarp mokslo ir verslo, kuriuose dalyvavau, buvo
organizuojami per mano ar mano komandos asmeninius ryšius

Taip

Ne

77%

19%

87%

70%

4%

12% 1%

26%

4%

Nežinau, negaliu vertinti

Respondentų klausta: Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams?
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Vykdyto
jai, Vadovai Verslas,
N=178 , N=291 N=158

Mūsų įmonė pati imasi iniciatyvos įtraukti Lietuvos universitetus,
mokslinių tyrimų institutus į MTEP projektus
Lietuvos įmonės pačios imasi iniciatyvos įtraukti mus į MTEP
projektus.

Lietuvos įmonės pačios imasi iniciatyvos įtraukti mane į MTEP
projektus.
Taip

Vykdyto
jai, Vadovai Verslas,
N=178 , N=291 N=158

1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?

Kiekviena pusė laikosi nuomonės, kad būtent jie yra bendradarbiavimo
MTEP srityje iniciatoriai ir kitos pusės iniciatyvą vertina kritiškiau

Ne

89%

46%

51%

43%

53%

3%
4%

Nežinau, negaliu vertinti

Lietuvos universitetai, mokslinių tyrimų institutai imasi iniciatyvos
įtraukti mūsų įmonę į MTEP projektus

35%

Mes patys imamės iniciatyvos įtraukti verslo įmones į MTEP
projektus.
Aš imuosi iniciatyvos įtraukti verslo įmones į MTEP projektus.
Taip

11%1%

Ne

61%
82%

47%

3%
17% 1%

49%

4%

Negali įvertinti

Verslo klausta: Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams?
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1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?

Į bendrus MTEP projektus su
MSI per asmenines,
profesines pažintis dažniausiai
įsitraukia tie verslo atstovai,
kurie:
• turi mokslų daktaro
išsilavinimą,
• turi darbo mokslo ir studijų
institucijoje (MSI) patirties

79%

54%

Mokslų daktaras

Magistras

44%

Universitetinis bakalauras arba
žemesnis

Yra dirbęs MSI

Nėra dirbęs MSI

76%

49%
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1.4. Kas tarpininkauja įsitraukiant į bendras MTEP veiklas?

Į bendrus MTEP projektus su
MSI per asmenines,
profesines pažintis dažniausiai
įsitraukia tie tyrėjai vadovai,
kurie:
• Yra technologijos, socialinių
ir fizinių mokslų atstovai.
Rečiausiai:
• MTEP projektus su verslo
įmonėmis baigę vykdyti 1-2
TPL lygiuose.

83%

81%

80%
68%
56%

Technologijos
mokslai

Socialiniai
mokslai

79%

Fiziniai mokslai

Žemės ūkio
mokslai

53%

Biomedicinos Humanitariniai
mokslai
mokslai

76%
61%

TPL7-TPL9

TPL3-TPL6

TPL1-TPL2
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1. Kaip vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas
MTEP srityje?
1.1. Kokios bendradarbiavimo apimtys ir bendradarbiaujančiųjų charakteristikos?
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1.3. Kokie bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai?
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

Bendri MTEP projektai dažniausiai pradedami idėjų formulavimo ir idėjų
koncepcijų įgyvendinimo technologinės parengties lygmenyse (1 – 2 TPL)
24%

TPL1: Idėjos patikrinimas

26%

TPL2: Sprendimo parengimas

23%

TPL3: Technologijos sukūrimas
TPL4: Technologijos patikrinimas
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas
TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo…
TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas

TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas
TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus
Verslas, N=158

12%

8%
6%
7%
6%
5%
9%
5%

31%

40%

32%

18%

13%

1%
3%
3%
4%
2%
1%
2%
0%
2%
1%
4%
3%
5%
4%

Vadovai, N=291

Vykdytojai, N=178

Verslo klausta: Kokiame žemiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate pradėję vykdyti MTEP projektus su universitetais, mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų klausta: Kokiame žemiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate pradėję vykdyti bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

Dažniausiai TPL1 lygyje
bendrus MTEP projektus
su mokslu pradeda tos
verslo įmonės, kurių
veikla artima prioritetui
„Įtrauki ir kūrybinga
visuomenė“.
Rečiausiai – kurių veikla
artima prioritetui
„Agroinovacijos ir maisto
technologijos“. Šio
pobūdžio įmonės su
mokslu bendras MTEP
veiklas dažniausiai
pradeda 3 ir
aukštesniuose TPL.

Įtrauki ir kūribinga visuomenė

75%

Energetika ir tvari aplinka

25%

38%

Transportas, logistika ir informacinių ryšių
technologijos

38%

30%

25%

35%

35%

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

19%

24%

57%

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos

17%

26%

57%

Agroinovacijos ir maisto technologijos

TPL1

10%

TPL2

90%

TPL3 ir aukštesniame
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

Dažniausiai TPL1 lygyje bendrus
MTEP projektus su verslu
pradeda tie tyrėjai vadovai,
kurie MTEP vykdo
humanitariniuose moksluose.

Humanitariniai mokslai

Dažniausiai 3 ir aukštesniame
TPL bendradarbiavimą su verslu
pradeda žemės ūkio ir
technologijos mokslų atstovai.

Žemės ūkio mokslai

1 TPL bendradarbiavimą
dažniausiai pradeda iki 45 m.
amžiaus tyrėjai, o 3 ir
aukštesniame TPL – 55 m. ir
vyresni tyrėjai.

54%

Socialiniai mokslai

31%

44%

15%

44%

13%

Technologijos mokslai

33%

27%

40%

Biomedicinos mokslai

31%

31%

38%

28%

Fiziniai mokslai

22%
TPL1

52%

44%

TPL2

25-44 m.

34%

TPL3 ir aukštesniame

45%

45-54m.
55 m. ir daugiau

20%

32%

35%
21%
TPL1

33%
34%

TPL2

22%

32%
44%

TPL3 ir aukštesniame
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

Tyrėjai bendras MTEP veiklas dažniausiai užbaiga taip pat, kaip ir pradeda –
1 – 2 TPL. Verslo įmonės – 6 technologinės parengties lygyje.
TPL1: Idėjos patikrinimas

5%
6%

8%
12%

TPL2: Sprendimo parengimas
9%

TPL3: Technologijos sukūrimas

11%
8%

TPL4: Technologijos patikrinimas
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas

7%

11%
10%
13%
10%
16%
15%

TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas

TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus

Verslas, N=158

Vadovai, N=291

9%
6%

24%

12%

TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas

TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas

19%

18%

11%
11%
11%
10%

4%
4%
5%
6%
4%
4%

Vykdytojai, N=178

Verslo klausta: Kokiame aukščiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate baigę vykdyti MTEP projektus su universitetais, mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų klausta: Kokiame aukščiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate baigę vykdyti MTEP projektus su verslo įmonėmis?
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

1-2 TPL bendrus MTEP
projektus su mokslu
dažniausiai užbaigia tos
verslo įmonės, kurių veikla
artima prioritetui „Įtrauki ir
kūrybinga visuomenė“.
3-6 TPL dažniausiai užbaigia
įmonės, kurių veikla artima
prioritetui "Sveikatos
technologijos ir
biotechnologijos.
7-9 TPL dažniausiai užbaigia
įmonės, kurių veikla artima
prioritetui „Agroinovacijos
ir maisto technologijos“.

Įtrauki ir kūribinga visuomenė

63%

Energetika ir tvari aplinka

Transportas, logistika ir informacinių ryšių
technologijos

31%

15%

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos

13%

Agroinovacijos ir maisto technologijos

9% 9%

TPL3-TPL6

25%

56%

26%

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

TPL1-TPL2

13%

54%

13%

21%

70%

53%

15%

35%

82%

TPL7-TPL9
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

Vilniaus ir Kauno apskričių
verslo atstovai dažniau nei kitų
apskričių atstovai
bendradarbiauti su mokslu
baiga 3-6 TPL. Kitų apskričių
atstovai dažniau
bendradarbiauti baigia 7-9 TPL.

Turintys daktaro laipsnį
dažniausiai bendradarbiavimą
užbaigia TPL1-2 lygiuose,
rečiausiai TPL7-9.

Kitos apskritys

Vilniaus apskritis

Kauno apskritis

36%

14%

21%

50%

53%

12%

26%

64%

TPL1-TPL2

TPL3-TPL6

Mokslų daktaras

24%
TPL7-TPL9

39%

45%

15%

Magistras

17%

49%

35%

Universitetinis bakalauras arba žemesnis

14%

54%

31%

TPL1-TPL2

TPL3-TPL6

TPL7-TPL9
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

1-2 TPL dažniausiai bendrus MTEP
projektus su verslu užbaigia
humanitarinių ir socialinių mokslų
tyrėjai vadovai. Taip pat tie, kurių
MTEP veikla artima prioritetui
„Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“.

Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
Biomedicinos mokslai
Žemės ūkio mokslai
Fiziniai mokslai

3-6 TPL bendradarbiavimą su verslu
dažniausiai užbaigia biomedicinos
mokslų atstovai ir tyrėjai, kurių
MTEP veikla artima prioritetui
„Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos“.
7-9 TPL bendradarbiavimą su verslu
dažniausiai užbaigia tyrėjai, kurių
MTEP veikla artima prioritetui
„Transportas, logistika ir
informacinių ryšių technologijos“.

67%

Technologijos mokslai

17%

54%

11%

25%

17%
14%

12%

48%

32%

53%

31%

56%

TPL3-TPL6

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
29%

Agroinovacijos ir maisto technologijos

27%

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

30%

TPL7-TPL9
50%

Energetika ir tvari aplinka

20%
50%
44%

20%

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir… 15%
Transportas, logistika ir informacinių… 13%
TPL1-TPL2

35%

63%

20%

TPL1-TPL2

17%

TPL3-TPL6

30%
21%
29%

71%
51%
50%

9%
34%
38%

TPL7-TPL9
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

Bendrų MTEP projektų skaičius
susijęs su juose pasiekiamu TPL:
• TPL1-2 lygiuose
bendradarbiavimą su verslu
dažniau užbaigia tie tyrėjai
vadovai, kurie turėjo ne daugiau
dviejų bendrų MTEP projektų su
verslo įmonėmis.
• TPL7-9 lygiuose
bendradarbiavimą su verslu
dažniau užbaigia tyrėjai
vadovai, su verslo įmonėmis
turėję 6 ir daugiau bendrų
MTEP projektų.

1-2 bendrų MTEP projektų

3-5 bendri MTEP projektai

6 ir daugiau bendrų MTEP projektų

TPL1-TPL2

Ne MTEP projekto koordinatorius

Projektų koordinatoriai dažniau
užbaigia TPL7-9, nei tie, kurie
bendrų MTEP projektų
nekoordinavo.

MTEP projekto koordinatorius
TPL1-TPL2

36%

22%

48%

47%

15%

51%

TPL3-TPL6

TPL7-TPL9

32%

18%
TPL3-TPL6

17%

30%

34%

47%

50%

21%

32%

TPL7-TPL9
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

Socialinių mokslų tyrėjai vykdytojai
bendras MTEP veiklas su verslu dažniausiai
baigia TPL1-2 lygmenyse.
Technologijos mokslų atstovai statistiškai
reikšmingai dažniau nei kitų mokslo sričių
atstovai bendradarbiavimą su verslu baigia
aukščiausiuose, TPL7-9, lygmenyse.

Socialiniai mokslai
Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Žemės ūkio mokslai
Technologijos mokslai

1-2 TPL bendrus MTEP projektus su verslu
dažniausiai užbaigia tie tyrėjai vykdytojai,
kurių veikla artima prioritetams „Įtrauki ir
kūrybinga visuomenė“ bei „Energetika ir
tvari aplinka“.
3-6 TPL bendrus MTEP projektus su verslu
dažniausiai užbaigia tie tyrėjai vykdytojai,
kurių veikla artima prioritetams
„Agroinovacijos ir maisto technologijos“
bei „Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos“.
7-9 TPL bendrus MTEP projektus su verslu
dažniausiai užbaigia tie tyrėjai vykdytojai,
kurių veikla artima prioritetams
„Transportas, logistika ir informacinių ryšių
technologijos“ bei „Nauji gamybos
procesai, medžiagos ir technologijos“.

61%

29%

34%

56%

28%

19%

44%

16%

31%

51%
TPL3-TPL6

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

33%
TPL7-TPL9

63%

Energetika ir tvari aplinka

26%

44%

Sveikatos technologijos ir…
Agroinovacijos ir maisto technologijos

9%

53%

25%

TPL1-TPL2

11%

11%

47%

32%

9%

53%

20%

60%

15%
20%

Transportas, logistika ir informacinių… 15%

46%

38%

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir… 13%

50%

38%

TPL1-TPL2

TPL3-TPL6

TPL7-TPL9
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1.5. Kokiame technologijos parengties lygyje (TPL) bendradarbiauti pradedama, o kokiame - baigiama?

Tyrėjai vykdytojai, su verslu
bendradarbiaujantys per savo
institucijas, dažniau
bendradarbiavimą baigia
aukštesniuose TPL lygiuose.

Užėmę vadovaujamas
pareigas verslo įmonėse,
dažniau bendrus MTEP
projektus baigia aukščiausiose
TPL stadijose.

TPL7-TPL9

94%

TPL3-TPL6

85%

TPL1-TPL2

35%
Bendradarbiavo tiesiogiai

39%
13%
35%

TPL3-TPL6

TPL1-TPL2

15%

65%

Bendradarbiavo per savo MSI

TPL7-TPL9

6%

66%
26%
21%
Vadovaujamos pareigos

Ne vadovaujamos pareigos
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2. Kaip vertinama patirtis, įgyta bendrose MTEP
veiklose?
2.1. Koks pasitenkinimas bendrų MTEP veiklų rezultatais?
2.2. Kokia identifikuojama nauda, gauta iš bendrų MTEP veiklų?
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2.1. Koks pasitenkinimas bendrų MTEP veiklų rezultatais?

Didesnė dalis bendradarbiavusių tyrėjų ir verslo įmonių liko patenkinti
vykusių bendrų MTEP projektų rezultatais

Vadovai, N=291

86%

Verslas, N=158

78%

Vykdytojai, N=178

75%

Patenkinti ir labiau patenkinti nei nepatenkinti iki šiol vykusių bendrų MTEP projektų rezultatais

Verslo klausta: Ar Jūs esate patenkinti iki šiol vykusių MTEP projektų su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais rezultatais?
Tyrėjų klausta: Ar Jūs esate patenkintas iki šiol vykusių MTEP projektų su verslo įmonėmis rezultatais?
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Verslas,
N=158

Lietuvos universitetų ar mokslinių tyrimų institutų MTEP paslaugų, susijusių su
mūsų įmonės veiklos sritimi, kokybė tenkina mūsų įmonę

Vadovai,
N=291

Verslo įmones, su kuriomis turime bendrų veiklų, tenkina mūsų vykdomų MTEP
kokybė

Vykdytojai,
N=178

2.1. Koks pasitenkinimas bendrų MTEP veiklų rezultatais?

Respondentų nuomone, verslą tenkina mokslo teikiamų MTEP paslaugų kokybė

Verslo įmones, su kuriomis turiu bendrų veiklų, tenkina mano vykdomų MTEP
kokybė

Taip

Ne

74%

19%

95%

79%

7%

2%3%

6%

15%

Nežinau, negaliu vertinti

Respondentų klausta: Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams?
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2.1. Koks pasitenkinimas bendrų MTEP veiklų rezultatais?

Dauguma bendradarbiaujančiųjų ir toliau ketina vykdyti bendrus
MTEP projektus
Ateityje bendradarbiauti dažniau linksta
tos verslo įmonės, kurios:
• perka (93 proc.), nei neperka (82
proc.) MTEP paslaugas iš MSI
• Bendradarbiauja tik su MTI arba ir su
AM (94 proc.), nei tos, kurios
bendradarbiauja tik su AM (81 proc.)
• Bendradarbiavo daugiau nei kartą (96
proc.)
• Bendras MTEP veiklas baigia 7-9 TPL
(100 proc.), nei žemesniuose TPL (1-2
TPL 87 proc., 3-6 TPL 84 proc.)
• Mokslo daktarai (100 proc.), nei
žemesnio išsilavinimo (BA – 87 proc.,
MA – 84 proc.) respondentai

Vadovai, N=291

Vykdytojai, N=178

Verslas, N=158

97%

95%

87%

Ketiname ateityje vykdyti bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis/ MSI

Verslo klausta: Ar ateityje Jūs ketinate vykdyti MTEP projektus kartu su universitetais, mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų klausta: Ar ateityje Jūs ketinate vykdyti MTEP projektus kartu su verslo įmonėmis?
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2.1. Koks pasitenkinimas bendrų MTEP veiklų rezultatais?

Didžioji dalis bendrus MTEP projektus ateityje ketina
vykdyti su buvusiais ir (ar) esamais partneriais
58% 59%

41%

25%
23% 24%
15%
11%

9% 10%

7%
2% 1%

5 Labai tikėtina

4

3
Verslas, N=138

2
Vadovai, N=282

7%
1% 2% 2%

3%

1 Visiškai netikėtina

Nežinau, negaliu
vertinti

Vykdytojai, N=169

Verslo klausta: Kiek tikėtina, kad Jūs ateityje vykdysite MTEP projektus su buvusiais ir (ar) esamais partneriais (universitetais, mokslinių tyrimų institutais)?
Tyrėjų klausta: Kiek tikėtina, kad Jūs ateityje vykdysite bendrus MTEP projektus su buvusiais ir (ar) esamais partneriais (verslo įmonėmis)?
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2. Kaip vertinama patirtis, įgyta bendrose MTEP
veiklose?
2.1. Koks pasitenkinimas bendrų MTEP veiklų rezultatais?

2.2. Kokia identifikuojama nauda, gauta iš bendrų MTEP veiklų?
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2.2. Kokia identifikuojama nauda iš bendrų MTEP veiklų?

Dažniausiai iš bendradarbiavimo gauta nauda lygi
vykdant bendrus MTEP projektus įdėtoms pastangoms
24%
Gavo daugiau, ar daug daugiau naudos, nei įdėjo pastangų

12%
4%
44%

Gavo tiek pat naudos, kiek ir įdėjo pastangų

55%
51%
22%

Gavo mažiau, ar daug mažiau naudos, nei įdėjo pastangų

31%
39%
11%

Nežino, negali įvertinti

2%
6%

Verslas, N=158

Vadovai, N=291

Vykdytojai, N=178

Verslo klausta: Kaip vertinate santykį tarp iki šiol įmonės įdėtų pastangų vykdant MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais ir iš to gautos naudos?
Tyrėjų klausta: Kaip vertinate santykį tarp iki šiol Jūsų įdėtų pastangų vykdant MTEP projektus su verslo įmonėmis ir iš to gautos naudos?
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2.2. Kokia identifikuojama nauda iš bendrų MTEP veiklų?

Tyrėjų vadovų grupėje:
• Dažniausiai daugiau
naudos, nei įdėjo pastangų,
gavo biomedicinos mokslų
atstovai

• Tiek pat naudos, kiek ir
įdėjo pastangų dažniausiai
gavo žemės ūkio mokslų
atstovai
• Mažiau naudos, nei įdėjo
pastangų dažniausiai gavo
fizinių mokslų atstovai

Biomedicinos mokslai
Technologijos mokslai
Socialiniai mokslai

19%

14%

8%

Humanitariniai mokslai

8%

25%

56%

10%

Fiziniai mokslai

Žemės ūkio mokslai

55%

30%

61%
42%

29%
49%

69%
76%

23%
24%

Gavome daug daugiau ar daugiau naudos, nei įdėjome pastangų

Verslo ir tyrėjų vykdytojų
grupėse statistiškai
reikšmingų skirtumų nėra.

Gavome tiek pat naudos, kaip ir įdėjome pastangų

Gavome mažiau ar daug mažiau naudos, nei įdėjome pastangų

67

2.2. Kokia identifikuojama nauda iš bendrų MTEP veiklų?

Tyrėjai, bendradarbiaudami su verslu, dažniausiai gauna finansinės naudos ir užmezga naudingus kontaktus.
Verslo įmonėms bendri MTEP projektai dažniausiai naudingi dėl galimybės pasinaudoti išorinių ekspertų
patirtimi ir žiniomis.
Pasinaudojome išorinių
ekspertų patirtimi ir žiniomis

68% Padalinys gavo finansinės naudos

Pagreitinome naujų produktų
kūrimą

42%

Gavome prieigą prie MSI
infrastruktūros

23%

Suradome naujų, kvalifikuotų
darbuotojų

15%

Užmezgėme naudingus kontaktus

Gavome prieigą prie verslo įmonės
infrastruktūros ir(ar) kitų išteklių

Gavome finansinės naudos

8%

Sukūrėme intelektinę nuosavybę, į
kurią įgijome teisę

Mūsų įmonei
bendradarbiavimas nebuvo
naudingas

4%

Verslas, N=158

41%

Pasinaudojome verslo įmonės
patirtimi

9%

3%

59%

Pagreitinome mokslinių tyrimų
atlikimą

Įgijome teisę į intelektinę
nuosavybę

Kita nauda

71%

Kita nauda
Mums bendradarbiavimas nebuvo
naudingas

24%
16%

12%

Gavau finansinės naudos

69%

Užmezgiau naudingų
kontaktų

54%

Pagreitinau mokslinių
tyrimų atlikimą

33%

Pasinaudojau verslo įmonės
patirtimi
Gavau prieigą prie verslo
įmonės infrastruktūros
ir(ar) kitų išteklių
Sukūriau intelektinę
nuosavybę ir įgijau į ją teisę

19%
11%
7%

4%
1%

Vadovai, N=291

Verslo klausta: Kuo Jūsų įmonei buvo naudingi bendri MTEP projektai su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų klausta: Kuo Jums buvo naudingi bendri MTEP projektai su verslo įmonėmis?

Kita

2%

Man bendradarbiavimas
nebuvo naudingas

3%

Vykdytojai, N=178
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2.2. Kokia identifikuojama nauda iš bendrų MTEP veiklų?

Išorinių ekspertų patirtimi ir
žiniomis dažniau
pasinaudojo tos verslo
įmonės, kurios:
• Bendradarbiavo su mokslinių
tyrimų institutais
• Koordinavo MTEP projektus
• Buvo lietuviško kapitalo
įmonės

Bendradarbiavome su MTI

80%

Nebendradarbiavome su MTI

61%

MTEP projekto koordinatorius

77%

Ne MTEP projekto koordinatorius

57%

Tik lietuviškas kapitalas

72%

Ne tik lietuviškas kapitalas

46%

1-9 darbuotojai

MSI infrastruktūra dažniau
naudojosi nedidelės
(turinčios iki 10 darbuotojų)
ir jaunos (iki 5m.) įmonės.

10-49 darbuotojai
50 ir daugiau darbuotojų

40%
16%
18%

Iki 5 metų
Daugiau nei 5 metai

45%
18%
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2.2. Kokia identifikuojama nauda iš bendrų MTEP veiklų?

Finansinės naudos dažniau gavo
tie tyrėjai vadovai, kurie:
•

Vadovauja ne tik padaliniui, bet ir yra
MTEP projektų vadovai

•

Teikia paslaugas MTEP projektui

•

Bendradarbiavo daugiau nei kartą (74
proc.), nei tik kartą (56 proc.)

•

Yra fizinių, žemės ūkio ir technologijos
mokslų atstovai

•

Vadovaujantys/-vę padaliniui ir MTEP
Tik struktūrinių padalinių vadovai

•

Teikė paslaugas MTEP projektui

•

Turėjo 6 ir daugiau bendrų MTEP
projektų

68%

Tik MTEP projektų vadovai

59%

Buvome paslaugų teikėjai MTEP projektui

81%

Nebuvome paslaugų teikėjai MTEP projektui

65%

Fiziniai mokslai

Kurių MTEP veikla artima šiems
Prioritetams: „Transportas, logistika ir
IRT“ (88 proc.), „Agroinovacijos ir
maisto technologijos“ (80 proc.),
„Nauji gamybos procesai, medžiagos
ir technologijos“ (77 proc.)

Naudingus kontaktus dažniau
užmezgė tie tyrėjai vadovai, kurie:

80%

80%

Technologijos mokslai

76%

Žemės ūkio mokslai

76%

Biomedicinos mokslai

69%

Socialiniai mokslai
Humanitariniai mokslai
71%

Buvome paslaugų
teikėjai MTEP
projektui

63%
33%
72%

51%

Nebuvome paslaugų
teikėjai MTEP
projektui

56%

52%

6 ir daugiau 1-2 projektai 3-5 projektai
projektų
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80%

2.2. Kokia identifikuojama nauda iš bendrų MTEP veiklų?

68%

Naudingus kontaktus dažniau
užmezgė tie tyrėjai vykdytojai,
kurie:
•
•

•

Bendradarbiavo daugiau nei kartą
(60 proc.), nei tik kartą (43 proc.)
Yra technologijos mokslų ir žemės
ūkio atstovai

Kurių MTEP veikla artima šiems
Prioritetams: „Agroinovacijos ir
maisto technologijos“ (76 proc.),
„Nauji gamybos procesai, medžiagos
ir technologijos“ (73 proc.)

63%

50%

Humanitariniai
mokslai*N=5

76%

Technologijos
mokslai

63%

Žemės ūkio
mokslai

56%

Agroinovacijos ir Nauji gamybos
Sveikatos
maisto
procesai,
technologijos ir
technologijos
medžiagos ir biotechnologijos
technologijos

Biomedicinos
mokslai

45%

36%

Socialiniai
mokslai

Fiziniai mokslai

38%

35%

Transportas,
logistika ir IRT

Energetika ir
tvari aplinka

48%

Įtrauki ir
kūrybinga
visuomenė
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2.2. Kokia identifikuojama nauda iš bendrų MTEP veiklų?

Gauta finansinė nauda prisideda prie esamų įmonės produktų didesnio
konkurencingumo bei padeda sukurti naujus produktus

MTEP projektų rezultatai pagerino esamus įmonės produktus, kurie
tapo konkurencingesni

75%

MTEP projektų rezultatai padėjo sukurti naujus įmonės produktus,
kurie buvo sėkmingai įvesti į rinką

Kita (didesnė tikimybė gauti ES finansavimą)

50%

17%

Verslas, N=12

* Šis klausimas užduotas tik tiems, kurie nurodė, kad bendradarbiaudami gavo finansinės naudos
Verslo klausta: Kaip bendrų MTEP projektų rezultatai buvo panaudoti finansinei naudai gauti?
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3. Kokie veiksniai skatina mokslo ir verslo
bendradarbiavimą MTEP srityje?
3.1. Kokie veiksniai skatintų pradėti bendras MTEP veiklas iki šiol nebendradarbiavusius?
3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?
3.3. Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?
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3.1. Kokie veiksniai skatintų pradėti bendras MTEP veiklas iki šiol nebendradarbiavusius?

Neturintys MTEP bendradarbiavimo su MSI patirties verslo atstovai
rečiau nei tyrėjai išreiškė norą pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus

Vykdytojai, N=472

79%

Vadovai, N=145

Verslas, N=65

21%

77%

48%

23%

52%

Norėtumėme pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus
Nenorėtumėme pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus

Verslo klausta: Ar Jūsų įmonė norėtų vykdyti bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų klausta: Ar Jūs norėtumėte vykdyti bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?
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3.1. Kokie veiksniai skatintų pradėti bendras MTEP veiklas iki šiol nebendradarbiavusius?

Dažniausiai pradėti
bendradarbiauti su verslu nori
dideliam skaičiui (31 ir daugiau)
žmonių vadovaujantys tyrėjai
vadovai. Rečiausiai - mažoms
komandoms (iki 9 žmonių)
vadovaujantieji.

Rečiausiai pradėti
bendradarbiauti su verslo
įmonėmis norėtų tie tyrėjai
vadovai, kurie yra vadovavę tik
MTEP projektams.
Tyrėjų vykdytojų tarpe
dažniausiai į bendrus MTEP
projektus norėtų įsitraukti
jaunesni, rečiausiai - vyresni
asmenys.

31 ir daugiau darbuotojų

100%

10-30 darbuotojų

87%

1-9 darbuotojai

13%

73%

27%

Norėtume bendradarbiauti su verslu
Nenorėtume bendradarbiauti su verslu

Tik struktūrinių padalinių vadovai

83%

17%

Vadovaujantys/-vę padaliniui ir MTEP

82%

18%

Tik MTEP projektų vadovai

61%

39%

Norėtume bendradarbiauti su verslu
Nenorėtume bendradarbiauti su verslu

55 m. ir daugiau
45-54 m.
Iki 44 m.

32%
22%
16%

68%
78%
84%

Nenorėčiau bendradarbiauti su verslu
Norėčiau bendradarbiauti su verslu
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3.1. Kokie veiksniai skatintų pradėti bendras MTEP veiklas iki šiol nebendradarbiavusius?

Finansinis motyvas – vyraujantis tarp tyrėjų, norinčių pradėti vykdyti bendras MTEP
veiklas su verslo įmonėmis. Veiklos plėtros poreikis – vyraujantis verslo įmonių motyvas
pradėti bendradarbiavimą su mokslu.
Mūsų įmonė nori kurti
naujas ir (arba) vystyti
esamas technologijas
Mūsų įmonei trūksta
reikalingų aukštos
kompetencijos darbuotojų

68%

35%

Mūsų įmonei trūksta
specifinių mokslinių žinių
Mūsų įmonei nepakanka
reikalingos infrastruktūros
(įrangos ir (ar) patalpų)
Norime pasinaudoti
galimybe bendrai pritraukti
viešąjį finansavimą…
Norime universitetams,
mokslinių tyrimų
institutams parduoti savo…
Kita

32%

23%

19%

6%

3%

Verslas, N=31

Norime pasinaudoti galimybe
užsidirbti iš mūsų teikiamų mokslinių
paslaugų (mokslinių tyrimų,
nuomojamos infrastruktūros, kt.)

67%

Norime pasinaudoti galimybe
bendrai pritraukti viešąjį finansavimą
MTEP veikloms vykdyti

51%

Galėtumėme pradėti MTEP veiklą
dominančia tema

45%

Noriu papildomai užsidirbti
Noriu įgyti naujų žinių ir
(ar) kompetencijų

17%

Tai padėtų gerinti
asmeninius mokslo
rezultatus

Norime pasinaudoti potencialių
verslo partnerių turimais produktais,
technologijomis ir(ar) paslaugomis

16%

Galėčiau naudotis
reikalinga infrastruktūra

Kita

12%

1%

Vadovai, N=111

Verslo klausta: Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūsų įmonė nori pradėti bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų klausta: Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūs norite pradėti bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?

55%

Galėčiau pradėti MTEP
tyrimus dominančia tema

Galėtumėme tęsti pradėtą MTEP
veiklą

Norime pasinaudoti potencialių
verslo partnerių turima
infrastruktūra (įranga ir (ar)
patalpomis)

89%

Galėčiau tęsti pradėtus
MTEP tyrimus
Kita

43%

32%

10%

5%

2%

Vykdytojai, N=373

76

3.1. Kokie veiksniai skatintų pradėti bendras MTEP veiklas iki šiol nebendradarbiavusius?

Pagrindinis noro įsitraukti į bendrus MTEP
projektus su verslo įmonėmis motyvas noras papildomai užsidirbti.
• Ši priežastis 45-54 metų amžiaus
grupėje aktuali net 96 proc.
respondentų.
• Motyvas papildomai užsidirbti
aktualesnis tyrėjams vykdytojams,
dirbantiems katedrose.
Noras įgyti naujų žinių ir (ar) kompetencijų
yra antra pagal dažnumą nurodyta
priežastis.
• Ją dažniau nurodė anksčiau dirbę
versle, nei kad dabar ten dirbantys
tyrėjai vykdytojai. Taip pat - versle
užimantys (ar užėmę) vadovaujančias
pareigas.

96%

89%

78%
Iki 44 m.

45-54 m.

55 m. ir daugiau

95%
86%
Tiesioginis vavovas - katedros vedėjas

64%

Versle dirbau anksčiau

Tiesioginis vadovas - ne katedros vedėjas

74%

38%

45%

Vadovaujamos pareigos
Nevadovaujamos
verslo įmonėje
pareigos verslo įmonėje

Versle dirbu dabar

48%

45%

Įgijo anksčiau nei prieš 10 m.

Įgijo per pastaruosius 10 m.

29%

Motyvas pradėti MTEP tyrimus dominančia
tema aktualesnis
• turintiems daktaro laipsnį asmenims.

Neturi daktaro laipsnio
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3.1. Kokie veiksniai skatintų pradėti bendras MTEP veiklas iki šiol nebendradarbiavusius?

Nebendradarbiaujantį ir to nenorintį verslą pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus
paskatintų aiški informacija apie bendradarbiavimo galimybes bei tyrėjų MTEP rezultatų
pritaikomumas versle, o tyrėjus – galimybė pritaikyti savo vykdomų MTEP rezultatus versle
Aiškiai pateikta informacija apie mokslo
ir verslo bendradarbiavimo galimybes

29%

26%

Jei būtų galimybė prisitraukti viešąjį
finansavimą bendrų MTEP projektų
kofinansavimui

Jei būtų galimybė pretenduoti į aiškiai
apibrėžtą ir teisiškai reglamentuotą
intelektinės nuosavybės dalį

26%

Aiškiai pateikta informacija apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo galimybes.

Jei universitetų, mokslinių tyrimų
institutų veiklos rezultatai būtų tiesiogiai
pritaikomi įmonės produktų kūrimui

Jei universitetuose, mokslinių tyrimų
institutuose būtų paprastesnė
sprendimų priėmimo tvarka

Jei atsirastų verslo įmonių, kuriose mes galėtume
pritaikyti savo vykdomų MTEP rezultatus.

21%

6%

3%

Įmonė kol kas nemato realaus poreikio
bendradarbiauti su universitetais ar
mokslinių tyrimų institutais

18%

Jei nereikėtų rūpintis MTEP projektų rengimu,
vykdymu, koordinavimu.

12%

Jei atestacijos ar konkurso vertinime būtų
atsižvelgiama ne tik į mokslo produkciją, bet ir į…

12%

Jei būtų galimybė prisitraukti viešąjį finansavimą
bendrų MTEP projektų kofinansavimui.

9%

Jei būtų galimybė pretenduoti į aiškiai apibrėžtą ir
teisiškai reglamentuotą intelektinės nuosavybės dalį.

9%

Jei universitetuose, mokslinių tyrimų institutuose būtų
paprastesnė sprendimų priėmimo tvarka.

6%

Kita

6%

50%
Kol kas nematome realaus poreikio bendradarbiauti su
verslo įmonėmis.

Verslas, N=34
Verslo klausta: Kas Jūsų įmonę paskatintų pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų vadovų klausta: Kas Jus paskatintų pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?

41%

Vadovai, N=34
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3. Kokie veiksniai skatina mokslo ir verslo
bendradarbiavimą MTEP srityje?
3.1. Kokie veiksniai skatintų pradėti bendras MTEP veiklas iki šiol nebendradarbiavusius?

3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?
3.3. Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?
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3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?

Verslo įmonės su mokslu dažniausiai bendradarbiauja dėl naujų žinių ir
technologijų poreikio. Mokslas – dėl to, jog gali tai pasiūlyti.
Turime žinių ir (ar) technologijų,
73% reikalingų verslo kuriamiems
naujiems produktams ar
paslaugoms.

Mūsų kuriamiems naujiems
produktams ar paslaugoms
reikalingos naujos žinios ir (ar)…
Norime pasisemti idėjų, kurios gali
būti panaudotos tolimesnėje
įmonės veikloje

30%

Trūksta aukštos kompetencijos
darbuotojų

30%

Nepakanka reikalingos
infrastruktūros (įrangos, patalpų)
Norime universitetams, mokslinių
tyrimų institutams pasiūlyti savo
produktus ir (arba) paslaugas
Norime padengti įmonės veiklos
kaštus

Kita

27%

9%

9%

6%

Verslas, N=158

Galiu asmeniškai papildomai
užsidirbti

78%

Galiu įgyti naujų žinių ir (ar)
kompetencijų

Turime aukštos kompetencijos
darbuotojų, reikalingų verslo
įmonėms.

70%

Galime pasiūlyti verslo įmonėms
reikalingos infrastruktūros
(įrangos ir/ar patalpų).

33%

Norime pasisemti idėjų, kurios
gali būti panaudotos tolimesnėje
MTEP veikloje.

19%

58%

Tai padėtų gerinti asmeninius
mokslo rezultatus

40%

Galiu pradėti MTEP tyrimus
dominančia tema

21%

Buvau priskirtas prie projekto
vadovo nurodymu

20%

Galiu tęsti pradėtus MTEP
tyrimus

Norime greičiau realizuoti savo
idėjas.

Kita

66%

16%

4%

Vadovai, N=291

Verslo klausta: Kodėl Jūsų įmonė vykdo ar vykdė bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų klausta. Kodėl Jūs dalyvaujate bendruose MTEP projektuose su verslo įmonėmis?

15%

Galiu naudotis reikalinga
infrastruktūra
Kita

12%
3%

Vykdytojai, N=178
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3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?

88%

Dažniausias motyvas, kodėl tyrėjai vadovai
dalyvauja bendruose MTEP projektuose su
verslu - verslui reikalingų žinių ir
technologijų turėjimas. Šį motyvą
dažniausiai nurodė:
• vadovaujantys ne tik administraciniam
padaliniui, bet ir MTEP tyrėjų
komandai
• turėję 6 ir daugiau bendrų MTEP
projektų
• technologijos, žemės ūkio ir fizinių
mokslų atstovai
• Vykdantys MTEP, artimą prioritetams
"Transportas, logistika ir informacinių
ryšių technologijos", "Nauji gamybos
procesai, medžiagos ir technologijos",
"Energetika ir tvari aplinka".
• Dažniau - projektų koordinatoriai bei
paslaugų teikėjai MTEP projektui.
Rečiausiai šį motyvą rinkosi
bendradarbiavimą baigiantys TPL1-TPL2
lygiuose (lyginant juos su tais, kurie baigia
aukštesniuose TPL)

73%

67%

Vadovaujantys/-vę Tik struktūrinių Tik MTEP projektų
padaliniui ir MTEP padalinių vadovai
vadovai

91%

79%

69%

6<

3-5

1-2

88%
86%

71%

81%

66%

84%
74%

MTEP projekto
koordinatorius

Ne MTEP
projekto
koordinatorius

Paslaugų teikėjas
MTEP projektui

Ne paslaugų
teikėjas MTEP
projektui

TPL7-TPL9 TPL3-TPL6 TPL1-TPL2

Technologijos mokslai

91%

Žemės ūkio mokslai

84%

Energetika ir tvari aplinka

87%

Fiziniai mokslai

83%

"Nauji gamybos procesai,…

84%

Transportas, logistika ir…

Biomedicinos mokslai

68%

Agroinovacijos ir maisto…

Humanitariniai
mokslai

67%

Sveikatos technologijos ir…

Socialiniai mokslai

63%

Įtrauki ir kūrybinga…

100%

80%
70%
62%
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3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?

Antras pagal dažnumą tyrėjų
vadovų pasirinktas motyvas aukštos kompetencijos
darbuotojų, reikalingų verslo
įmonėms, turėjimas.
Jį dažniau nurodė:
• MTEP projekto partneriai bei
paslaugų MTEP projektui
teikėjai
• turėję daugiau nei vieną
bendrą MTEP projektą
• dalyvavę 6 ir daugiau
projektuose
• vykdę MTEP projektus,
finansuotus viešojo sektoriaus
lėšomis

78%

62%

MTEP projekto partneris

78%

74%

65%

Paslaugų teikėjas
MTEP projektui

Ne paslaugų teikėjas
MTEP projektui

69%

3-5

47%

Daugiau nei 1 bendras
MTEP projektas

75%

87%

6<

Ne MTEP projekto partneris

1 bendras MTEP
projekas

60%

59%

1-2

MTEP projektas viešojo
sektoriaus lėšomis
finansuotas

MTEP projektas viešojo
sektoriaus lėšomis
nefinansuotas
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3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?

Tyrėjų vykdytojų tarpe svarbiausias
motyvas, kodėl dalyvaujama
bendruose MTEP projektuose su
verslu – „Galiu asmeniškai
papildomai užsidirbti“. Jį dažniau
nurodė:
• Bendradarbiavę su įmonėmis
tiesiogiai
• Dalyvavę daugiau nei viename
projekte
Antra pagal svarbumą priežastis
„Galiu įgyti naujų žinių ir (ar)
kompetencijų“. Ją dažniau nurodė:
• Patenkinti bendradarbiavimo
rezultatais.
• Iki 55 metų amžiaus tyrėjai
vykdytojai.

Dalyvavau bendruose MTEP su verslu
tiesiogiai (ne per savo MSI)
Nedalyvavau bendruose MTEP su verslu
tiesiogiai (ne per savo MSI)

74%
59%

Daugiau nei 1 bendras MTEP
projektas

73%

1 bendras MTEP projektas

54%

45-54 m.

66%

65%

36%
Iki 44 m.
Esu patenkintas
bendradarbiavimo
rezultatais

Esu nepatenkintas
bendradarbiavimo
rezultatais arba neturiu
nuomonės

55 m. ir daugiau

62%

39%
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Vykdytojai Vadovai, Verslas,
, N=178 N=291
N=158

3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?

Respondentų nuomone, mokslas gali verslui pasiūlyti reikalingų sprendimų ir
paslaugų

Lietuvos universitetai ir mokslinių tyrimų institutai gali pasiūlyti
mūsų įmonei reikalingus sprendimus ar atlikti reikalingas veiklas
Mes galime pasiūlyti verslui reikalingų sprendimų ar atlikti jam
reikalingas veiklas
Aš galiu pasiūlyti verslui reikalingų sprendimų ar atlikti jam
reikalingas veiklas.
Taip

Ne

81%

15%

95%

90%

4%

5%
0%

6%3%

Nežinau, negaliu vertinti

Respondentų klausta: Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams?
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3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?

Verslo atstovų nuomone, investicijos į MTEP padeda užtikrinti įmonių
konkurencingumą, tačiau
pusė įmonių mano, kad MTEP veiklas galėtų realizuoti be tyrėjų pagalbos

Investicijos į MTEP būtinos mūsų įmonės konkurencingumui
užtikrinti
Mūsų įmonės MTEP veiklų negalėtume realizuoti be
universitetų, mokslinių tyrimų institutų tyrėjų pagalbos
Taip

Ne

88%
49%

7% 5%
48%

3%

Negali įvertinti

Verslo klausta: Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams?
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3. Kokie veiksniai skatina mokslo ir verslo
bendradarbiavimą MTEP srityje?
3.1. Kokie veiksniai skatintų pradėti bendras MTEP veiklas iki šiol nebendradarbiavusius?
3.2. Dėl kokių priežasčių mokslo ir verslo atstovai yra įsitraukę į bendrus MTEP projektus?

3.3. Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?
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3.3. Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?

Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą MTEP srityje?
Visoms tyrimo tikslinėms grupėms užduotas atviras klausimas:
„Jei turite konkrečių pasiūlymų, kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir
verslo bendradarbiavimą MTEP srityje, įrašykite“.
Toliau pateikiama gautų rezultatų analizė:

1) išskirtos pagrindinės respondentų probleminės sritys ir posričiai.
2) Pateikti reikšmingiausi respondentų siūlymai inovacijų politikos tobulinimui ir
įgyvendinimui.

Pastaba: tuo atveju, jei respondentų pateikti siūlymai dubliavo esamus viešosios politikos
instrumentus buvo daroma prielaida, kad respondentai apie tai nėra tinkamai informuoti.
To pagrindu suformuluotos papildomos rekomendacijos gerinti informacijos viešinimą.
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Respondentų atsakymų pagrindu išskirtos pagrindinės probleminės sritys ir posričiai
Probleminės sritys

Finansavimas

Administravimas

Tarpininkavimas

Informavimas ir
komunikavimas

Posričiai
Finansavimo procedūrų paprastinimas
Finansavimo didinimas
Finansavimo tvarumas
Finansavimo patrauklumas MSI
Finansavimo politikos gerinimas
Finansavimo skaidrumas
Finansavimas pagal rezultatus
Administracinės naštos, biurokratijos mažinimo poreikis
Viešųjų pirkimų paprastinimo poreikis
Paraiškų teikimo tvarkos paprastinimo poreikis
Paraiškų, projektų vertinimas, taikomi reikalavimai,
skaidrumas
Tarpinės grandies tarp verslo ir mokslo institucijų poreikis
Tarpininkavimo su verslu mokslo ir studijų institucijų viduje
poreikis
Tarpininkavimo agentūrų kompetencijos, profesionalumo
didinimo poreikis
Informacijos aiškumo, paprastumo ir pasiekiamumo poreikis
Informacijos sklaidos poreikis
Informacinio tipo renginių poreikis
Bendradarbiavimo duomenų bazės poreikis
Bendradarbiavimą skatinančių programų poreikis
Didesnės iniciatyvos iš verslo poreikis
Didesnės iniciatyvos iš mokslo poreikis
Komunikacija, siekiant išsiaiškinti potencialių partnerių
poreikius ir specifiką

Verslo specifikos supratimo iš tyrėjų pusės poreikis
Mokslininkų darbo specifikos supratimo iš verslo pusės
Požiūrio kaita
poreikis
Geranoriškumo, kompromisų poreikis
Inciatyvos iš tyrėjų, MSI pusės trūkumas
Tyrėjų kompetencijos trūkumas
Tyrėjų asmeninės atsakomybės trūkumas
Tyrėjų atestavimo tvarka, jos tobulinimo poreikis
MTEP bendradarbiavimo pripažinimo poreikis
Tyrėjų darbo krūvis
Tyrėjai, mokslo ir
Nusiskundimai MSI reformomis
studijų institucijos
Mokslo kokybės gerinimo poreikis, MTEP
pritaikomumas versle
Tyrėjų finansinio skatinimo už bendradarbiavimą su
verslu poreikis
Mokslo ir verslo turimos infrastruktūros dubliavimasis
Socialinių ir humanitarinių mokslų įtrauktis
Projektų tarptautiškumo poreikis
Tarptautiškumas
Finansiškai stiprių, tarptautinių įmonių poreikis

Intelektinė
nuosavybė

Autorinių teisių išradėjui didinimas
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3.3. Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?

Reikšmingiausi verslo atstovų siūlymai inovacijų politikos tobulinimui ir įgyvendinimui (1)
Analizėje išskirti verslo atstovų siūlymai

Respondentų teiginiai

Didinti verslo įmonių informuotumą apie mokslo
ir studijų institucijose vykdomą MTEP veiklą

„Trūksta renginių mokslo įstaigose, kad suprasti ką gali mūsų mokslas arba ką jis veikia, arba informacijos apie
tokius renginius, jeigu jie organizuojami“

Supaprastinti įsitraukimo į bendras MTEP veiklas
procedūras (supaprastinti bendradarbiavimo
reglamentavimą)

„Mažesnė biurokratija rengiant paraiškas, aiškesni reikalavimai paraiškoms ir aiškesnės mokslo bei verslo
institucijų atsakomybės vykdant projektus“; „Aiškesnis ir paprastesnis bendradarbiavimo reglamentavimas (pvz.
pramoninė doktorantūra)“

Kelti tyrėjų kompetenciją

„Mokslininkus reikia išmokyti paprasčiausių pagrindų, kaip veikia įmonės.“; „Dirbant specifinėj srity matom
mokslo įstaigų atsilikimą. Darbuotojai teoretikai, neišmano verslo procesų.“; „Pakelti kompetencijos lygį mokslo
institucijose“; „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas įmanomas tik tuo atveju, jei yra abipusė kompetencija ir
partneriai vienas kitą papildo. Šiuo atveju Lietuvoje tai ne visada įmanoma pasiekti, nes universitetai dažnai
neturi reikiamos kompetencijos ir reikalingų įgūdžių aktualumo, todėl mūsų įmonė kol kas aktyviai
bendradarbiauja su užsienio universitetai, kur galime lengvai suderinti kompetencijas ir gauti abipusės naudos“.

Didinti tyrėjų asmeninę atsakomybę

„Į bendradarbiavimą žiūri kaip į papildomus pinigus, bet nejaučia atsakomybės už rezultato įgyvendinimą“; „<...>
Jiems nusispjauti, neneša jokios atsakomybės už tai“.

Didinti, skatinti iniciatyvą iš tyrėjų, mokslo ir studijų
institucijų pusės

„Aktyvus MTEP bendruomenės siekis pasiūlyti verslo atstovams bendradarbiauti.“; „<...> dabar labai trūksta pas
juos noro“; „Šiuo metu komunikacija vyksta tik viena kryptimi t.y. mokslas bandomas įpiršti verslui ir mokslas
eina link verslo t.y. mokslinės žinios naudojamos versle etc. tačiau nėra atgalinio arba ir kitos pusės ryšio. t.y. tam
kad mokslas neprarūgtų, verslas turi daug žinių ir jas ganėtinai dinamiškai atnaujina bei nesunkiai gali dalintis.
mes galime daug parodyti ir paaiškinti kartais tai ir darome su tikslu kad mokslas ruoštų naujus kompetentingus
specialistus ar vykdytu tyrimus kurių šiuo metu nedaro. tačiau tai nėra skatinama. o kadangi verslas ir taip
užimtas tai bes skatinimo vyksta menkai“.

Ieškoti bendrų sąlyčio taškų, stengiantis atsižvelgti į
abiejų pusių specifiką

„Įmonių tikslas sukurti technologiją, kuri priklausytų tik įmonei, suteiktų įmonei pranašumą ir kurios nežinotų
konkurentai. Universitetų tikslas apie visas sukurtas technologijas rašyti straipsnius ir viešinti. Tikslo vektoriai
priešingi, todėl bendradarbiavimas komplikuotas“.
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3.3. Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?

Reikšmingiausi verslo atstovų siūlymai inovacijų politikos tobulinimui ir įgyvendinimui (2)
Analizėje išskirti verslo atstovų siūlymai

Respondentų teiginiai

Didinti verslo įmonių informuotumą apie mokslo ir studijų
institucijose vykdomą MTEP veiklą

„Trūksta renginių mokslo įstaigose, kad suprasti ką gali mūsų mokslas arba ką jis veikia , arba informacijos
apie tokius renginius, jeigu jie organizuojami“

Supaprastinti įsitraukimo į bendras MTEP veiklas
procedūras (supaprastinti bendradarbiavimo
reglamentavimą)

„Taisyklių ir procedūrų supaprastinimas“; „Mažesnė biurokratija rengiant paraiškas, aiškesni reikalavimai
paraiškoms ir aiškesnės mokslo bei verslo institucijų atsakomybės vykdant projektus“; „Aiškesnis ir
paprastesnis bendradarbiavimo reglamentavimas (pvz. pramoninė doktorantūra)“; „Reikėtų nustatyti
mažiau riboklių. Ne visi šiais laikais siekia tik apgauti, o norint įrodyti, kad tu veiksi skaidriai, kartais
nusvyra rankos beįrodinėjant.“.

Tyrėjus motyvuoti finansiškai

„Aiški motyvacinė finansinė sistema skatinanti kūrėją realizuoti savo idėją o mokslinę instituciją turėti
galimybių palaikyti ir gauti naudos iš tokio bendradarbiavimo“; „Didesnį bendradarbiavimą su
institucijomis, ne pavieniais mokslininkais, padidintų mažesnė universitetų/mokslo centrų pasiimama
dalis už administravimą ir didesnis atlygis tyrėjams dirbantiems tiesioginį darbą. Mokslininkai nori gauti
pinigus už darbą, o ne "uždirbti" universitetų ar mokslo centrų išlaikymui“; „Iki šiol universitetams ir
mokslinių tyrimų institutams daugiausia pinigų valstybė skyrė įrangai įsigyti, o ne tyrėjų atlyginimams.
Siekiant tyrėjams išsilaikyti, jų paslaugos tampa gan brangios, o rezultatai ne visada tinkami įmonėms.
Mano nuomone, reikėtų daugiau pinigų skirti kvalifikuotų tyrėjų atlyginimams. Tuomet reikėtų tyrėjams
leisti tam tikrą laikotarpį teikti įmonėms MTEP paslaugas nemokamai, bet įvesti atsiskaitymo rodiklį - kiek
tyrėjų sugeneruotų MTEP idėjų buvo įgyvendinta praktiškai ir pavirto komerciškai sėkmingais produktais.

Finansavimą skirti remiantis rezultatais

„Public financed R&D projects should be evaluated and monitored based on results, not on deliverables.
This would create more flexibility needed by organizations to implement agile adaptive and learning
methods in the R&D“

Dalinai finansuoti ne tik didelės, bet ir mažesnės apimties
projektus

„Mūsų įmonė nedidelė, sunku sukaupti lėšų MTEP projektams, o pastaruoju metu MTEP veiklas
skatinantys projektai yra arba didelės apimties (pvz. INTELEKTO kvietimai) arba pradedantiems
bendradarbiavimą su mokslo įstaigomis (pvz. INOČEKIAI. Įmonei MTEP veiklas vystyti padėtų mažesnės
apimties projektų dalinis finansavimas.“
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3.3. Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?

Reikšmingiausi tyrėjų vadovų siūlymai inovacijų politikos tobulinimui ir įgyvendinimui
Analizėje išskirti tyrėjų vadovų siūlymai

Respondentų teiginiai

Gerinti MTEP bendradarbiavimo projektus administruojančių institucijų
kompetenciją

„<...>, kompetentingų ekspertų įtraukimas į paraiškų vertinimą.."; "Abejoju,
kad projektus administruojantys valdininkai yra tinkamiausi tarpininkai MTEP
rezultatų diegimo spartinimui ir skatinimui.“; Projektus administruojančių
institucijų ir specialistų kompetencijos gerinimas"

Viešinti finansuojamų projektų rezultatus

„Viešinti finansuojamų projektų pasiektus ir (svarbiausia) nepasiektus
rezultatus. Ypač tai liečia projektus, kuriuos administruoja LMT.“

Skaidriai vykdyti tyrėjų atestaciją

„„<...>Išskaidrinti atestacijos nuostatas, kad surinkus REP sumą ir reikiamą
publikacijų skaičių automatiškai gauni viršijimą (o ne dar tenkinti 130+
papildomų parametrų, kurių neina užtikrinti).<...>“

Tobulinti tyrėjų atestacijos tvarką įvedant mokslo ir verslo bendradarbiavimo
MTEP srityje vertinimo aspektą

„<...>Mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje pasiektų rezultatų
įvertinimas rodikliais, lygiaverčiais rodikliams, kuriais vertinamos aukšto lygio
publikacijos.“;
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3.3. Kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?

Reikšmingiausi tyrėjų vykdytojų siūlymai inovacijų politikos tobulinimui ir įgyvendinimui
Analizėje išskirti tyrėjų vykdytojų siūlymai

Respondentų teiginiai

Didinti tarpininkavimo agentūrų kompetenciją,
profesionalumą

„<...> Turėtų keistis agentūros kompetencija ir požiūris į mokslinius tyrimus“; „<...>Diegti lankstų,
individualų kontroliuojančių institucijų santykį su mokslininkais tyrėjais, kuriame pirmiausia būtų
matomas konkretus žmogus su jo galimybėmis, o ne statistinis vienetas.“.

Atestacijose tik publikacijų vertinimas trukdo skatinti
bendradarbiavimą su mokslu. Tobulinti atestacijų tvarką,
įtraukiant ir kitus kriterijus.

„Apie kokį MTEP galima kalbėti, jei iš mokslininkų laukiama tik publikacijų. Mokslininkai ir jų
tyrimai orientuoti į šešis puslapius žurnale, bet ne į MTEP.“; „Reikalavimas mokslininkams
atestacijai turėti tik publikacijas žlugdo bet kokį bendradarbiavimą su verslo įmonėmis arba verčia
imituoti MTEP veiklą.“; „Atsisakyti sistemos, kuomet mokslininko/tyrėjo kompetencija vertinama
publikacijomis. Labiau skatinti finansiškai ir ne finansiškai mokslininkų/tyrėjų grupes/universitetus
dalyvauti projektuose su verslu atsižvelgiant į tai atestacijų/universitetų vertinimo ar reitingavimo
metu.“; „<...>Nes dabar veikianti sistema išstumia iš universitetų tyrėjus, kurie nepublikuoja savo
tyrimų. Paradoksas tame, kad verslas dažnai kelia sąlygą neviešinti tyrimų ir jų rezultatų, o
universitetai - atvirkščiai.“ Be to, dabartinė mokslo darbuotojų veiklos vertinimo sistema realiai yra
viena iš didžiausių mokslo ir verslo bendradarbiavimo kliūčių“;

Subalansuoti dabar esantį pernelyg didelį darbo krūvį

„Baikit šaipytis iš dėstytojų, kurie turi ir dėstyti studentams ir dar sutartis atnešti. Ir viską daro už
minimalią algą.“; „Mokslininkų krūviai ir taip nežmoniškai dideli. Mokslinės produkcijos
reikalavimai nepamatuoti, viršija visas galimybes. Todėl nelieka laiko jokiems papildomiems
darbams.“ „Svarbiausia reikalingas normalus atlyginimas ir krūvis, kad atsirastų laiko ir mokslinių
jėgų bendradarbiavimui su verslu, nes dabar tenka išsimėtyti per įvairias veiklas ir "vos" spėti
suktis, kad išgyventume.“.
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4. Kokie veiksniai trukdo mokslo ir verslo
bendradarbiavimo MTEP srityje atsiradimui ir plėtrai?
4.1. Dėl kokių priežasčių nepradedami bendri MTEP projektai ir veiklos?
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4.1. Dėl kokių priežasčių nepradedami bendri MTEP projektai ir veiklos?

Didžiausias norintį su mokslu bendradarbiauti verslą stabdantis veiksnys – informacijos
trūkumas
Trūksta informacijos. Nežinome,
nuo ko pradėti

71%

Nerandame MTEP projektui
tinkamos finansavimo
priemonės
Kontaktavome, bet nebuvo
susidomėjimo iš universitetų,
mokslinių tyrimų institutų pusės

19%

13%

Nerandame MTEP projektui
tinkamų partnerių

42%

Nerandame galimybės prisitraukti
finansavimo iš privačių šaltinių.
Trūksta informacijos. Nežinome,
nuo ko pradėti.

30%

Nerandame MTEP projektui
tinkamos finansavimo priemonės.

29%

Kontaktavome, bet nebuvo
susidomėjimo iš įmonių pusės.

6%

Tarėmės, bet netenkino MTEP
projekto sąlygos

6%

Nerandame galimybės
prisitraukti finansavimo MTEP
projektui iš privačių šaltinių

6%

Nes mano padalinys
nevykdo bendrų MTEP
projektų su verslo…

13%

Negavome viešojo finansavimo.

Verslas, N=31

Kita

32%

Negalėjau įsitraukti, nes
būčiau viršijęs leistiną
darbo krūvį (1,5 etato)

16%

11%

Padalinys vykdo bendrus
projektus, bet man
dalyvauti nepasiūlė
Siūlė, bet atsisakiau, nes
projektai neatitiko mano
kompetencijos

11%

5%

5%
Kita

3%

34%

17%

Tarėmės, bet netenkino MTEP
projekto sąlygos.

Nepavyko parengti MTEP projekto.

Siūlė, bet neįsitraukiau nes
jaučiausi pernelyg užimtas

34%

13%

Nepavyko parengti MTEP
projekto

Negavome viešojo finansavimo

Nerandame MTEP projektui
tinkamų verslo partnerių.

3%

8%

Vadovai, N=111

Verslo klausta: . Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūsų įmonė iki šiol nevykdė MTEP projektų su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų klausta. Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūs iki šiol nevykdėte bendrų MTEP projektų su verslo įmonėmis?

Vykdytojai, N=373
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4.1. Dėl kokių priežasčių nepradedami bendri MTEP projektai ir veiklos?

Tyrėjai vykdytojai dažniausiai
neįsitraukia dėl pernelyg
didelio užimtumo.
Ši priežastis dažnesnė tarp:
• žemės ūkio, technologijų ir
fizinių mokslų atstovų
• vykdančių MTEP, artimą
prioritetui „Naujos
gamybos procesai,
medžiagos ir technologijos“
• vyresnių tyrėjų
• laboratorijų darbuotojų

Žemės ūkio mokslai

67%

Technologijos mokslai

58%

Fiziniai mokslai

Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir
technologijos

66%

Agroinovacijos ir maisto
technologijos

50%

56%
Energetika ir tvari
aplinka

Biomedicinos mokslai

40%

Socialiniai mokslai
Humanitariniai mokslai

24%

Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos
Įtrauki ir kūrybinga
visuomenė

0%

41%

10%

50%

48%

55 m. ir daugiau

47%

32%

32%

45-54 m.

Iki 44 m.

31%

Tiesioginis vadovas
Tiesioginis vadovas
vadovauja laboratorijai nevadovauja laboratorijai
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4.1. Dėl kokių priežasčių nepradedami bendri MTEP projektai ir veiklos?

Antra pagal dažnumą tyrėjų
vykdytojų nebendradarbiavimo
su verslu priežastis – padalinys,
kuriame tyrėjas dirba, nevykdo
bendrų MTEP veiklų su verslu.
Šią priežastį dažniau nurodė:
• humanitarinių ir socialinių
mokslų atstovai

• vykdantys MTEP, artimą
prioritetui „Įtrauki ir
kūrybinga visuomenė“
• jaunesni tyrėjai

Humanitariniai
mokslai

100%

Socialiniai mokslai

51%

Biomedicinos mokslai

Įtrauki ir kūrybinga
visuomenė

80%

Agroinovacijos ir maisto
technologijos

31%

24%
Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos

Žemės ūkio mokslai

6%

Technologijos mokslai

3%

Fiziniai mokslai

1%

42%

21%

Energetika ir tvari aplinka

5%

Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir
technologijos

4%

49%

34%

28%
15%

• tyrėjai, tiesiogiai pavaldūs
skyrių vadovams
Iki 44 m.

45-54 m.

55 m. ir
daugiau

Tiesioginis vadovas
vadovauja skyriui

Tiesioginis vadovas
nevadovauja skyriui
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Verslas,
N=158

Mums trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo galimybes

53%

Vadovai,
N=291

Mums trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo galimybes

52%

Vykdytojai,
N=178

4.1. Dėl kokių priežasčių nepradedami bendri MTEP projektai ir veiklos?

Didesnei daliai respondentų trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie
bendradarbiavimo galimybes

Man trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo galimybes

Taip

Ne

60%

44%

44%

34%

3%

5%

7%

Negali įvertinti

Verslo klausta: Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams?
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4.1. Dėl kokių priežasčių nepradedami bendri MTEP projektai ir veiklos?

Dažniausia tyrėjų nenoro bendradarbiauti su verslu priežastis – pasiūlos nebuvimas.
Verslo įmonės, skirtingai nei užsienio praktikoje, rečiausiai nurodė, kad su mokslu nenori
bendradarbiauti baimindamiesi atskleisti įmonės technologes paslaptis.

Mūsų įmonė neužsiima veikla, kuriai
reikėtų bendradarbiauti su MSI

50%

Neapsimoka. Manome, kad
bendradarbiavimo kaštai bus didesni
negu nauda

21%

Mokslininkų pagalba nereikalinga, nes
patys turime reikiamos kvalifikacijos
darbuotojų

Mūsų padalinys neužsiima MTEP, kuri
galėtų būti tiesiogiai pritaikoma mums
žinomose verslo įmonėse

71%

Neapsimoka. Manome, kad
bendradarbiavimo kaštai bus didesni
negu nauda

15%

18%
Nemanome, kad mokslas turėtų
bendradarbiauti su verslu

Nenorime atskleisti įmonės turimų žinių
ir (ar) technologijų

6%

Kita

6%

Verslas, N=34
Verslo klausta: Kodėl Jūsų įmonė nenori vykdyti MTEP projektų su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų vadovų klausta: Kodėl Jūs nenorite dalyvauti bendruose MTEP projektuose su verslo įmonėmis?

Kita

3%

12%

Vadovai, N=34
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4. Kokie veiksniai trukdo mokslo ir verslo
bendradarbiavimo MTEP srityje atsiradimui ir plėtrai?
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4.2. Su kokiomis kliūtimis yra susiduriama įgyvendinant bendras MTEP veiklas?

Didžiausios kliūtys vykdant bendrus MTEP projektus – lėšų trūkumas, sudėtingas projektų
administravimas ir laiko stoka
Sudėtingas bendrų MTEP projektų
valdymas: atima daug laiko ir prideda
papildomų kaštų

35%

Finansinių lėšų, reikalingų vystyti MTEP
veikloms, trūkumas.

MTEP veikloms vystyti reikalingų
finansinių lėšų trūkumas mūsų įmonėje

35%

Laiko stoka dėl jau esančių įsipareigojimų
universitetams, mokslinių tyrimų
institutams.

Komplikuotas ir lėtas sutarčių sudarymo
su universitetais, mokslinių tyrimų
institutais procesas

34%

MTEP veikloms vystyti reikalingų
finansinių lėšų trūkumas
universitetuose, mokslinių tyrimų…

27%

Intelektinės nuosavybės teisinis
reglamentavimas universitetuose,
mokslinių tyrimų institutuose

22%

Niekas netrukdo. Bendri MTEP projektai
įgyvendinami sklandžiai

14%

Mūsų įmonės bendradarbiavimą su
universitetais, mokslinių tyrimų
institutais apsunkina juose esanti…

14%

Mūsų įmonės bendradarbiavimą su
universitetais, mokslinių tyrimų
institutais apsunkina darbo kultūros…

11%

Neturime kvalifikuoto personalo,
galinčio koordinuoti MTEP projektų
rengimą ir vykdymą
Kitos kliūtys

9%
3%

Verslas, N=158

64%
47%
40%

Paraiškų atrankos ir finansavimo tvarka.
Bendrose MTEP veiklose pasiektų rezultatų
negalime panaudoti savo vystomoje
mokslinėje veikloje (nauda tik verslo…

60%

Paraiškų atrankos ir
finansavimo tvarka

49%

17%

Bendradarbiavimą su verslo įmonėmis
apsunkina darbo kultūros skirtumai.

14%

Neturime kvalifikuoto personalo, galinčio
koordinuoti MTEP projektų rengimą ir
vykdymą.

9%

Universitetų, mokslinių tyrimų institutų
administracijos darbo kultūra.

8%

Niekas netrukdo. Bendri MTEP projektai
įgyvendinami sklandžiai

Laiko stoka dėl jau
esančių įsipareigojimų
universitetams, mokslinių
tyrimų institutams

7%

Sutarčių su įmonėmis teisinis
reglamentavimas.

4%

Intelektinės nuosavybės teisinis
reglamentavimas.

4%

Kitos kliūtys

4%

Universitetų, mokslinių
tyrimų institutų
administracijos darbo
kultūra

29%

Verslo įmonės neįvertina
MTEP veiklos specifikos

26%

Niekas netrukdo. Bendri
MTEP projektai
įgyvendinami sklandžiai

Kitos kliūtys

Vadovai, N=291

Verslo klausta: Su kokiomis bendromis kliūtimis Jūs susiduriate vykdydami bendrus MTEP projektus su universitetais, mokslinių tyrimų institutais?
Tyrėjų klausta: Su kokiomis bendromis kliūtimis Jūs susiduriate įgyvendindami bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?

11%

1%

Vykdytojai, N=178

100

45%

44%

4.2. Su kokiomis kliūtimis yra susiduriama įgyvendinant bendras MTEP veiklas?

26%

Sudėtingą bendrų MTEP projektų valdymą,
kaip kliūtį, dažniau įvardino tie verslo
atstovai, kurie:
• Nepirko MTEP paslaugų iš MSI
• Bendradarbiavo tik su aukštosiomis
mokyklomis

26%
Nepirkome MTEP paslaugų Pirkome MTEP paslaugas iš
iš MSI
MSI
42%
28%
17%

MTEP veikloms vystyti reikalingų finansinių
lėšų trūkumą, kaip kliūtį, dažniau įvardino:
• Vilniaus apskrities įmonių atstovai
• Įmonių, kurių metinės pajamos
neviršija 500 tūkst. eurų, atstovai
• Bendradarbiavimo partnerius turėję tik
Lietuvoje
• Turintys daktaro laipsnį

Vilniaus apskritis

Kauno apskritis

Kitos apskritys

48%

Tik mokslinių tyrimų
institutuose arba ir
mokslininių tyrimų
institutuose, ir
aukštosiose
mokyklose

39%
30%

26%
11%

Iki 500 tūkst.
eurų

500 tūkst.- 2
mln.eurų

Daugiu nei 2
mln. eurų

56%

Komplikuotą ir lėtą sutarčių sudarymo su
MSI procesą, kaip kliūtį, dažniau įvardino:
• MSI dirbę iki 5 metų, nei ilgiau
dirbantieji, verslo atstovai

Tik aukštosiose
mokyklose

Mokslų daktaras

Tik Lietuvoje

Lietuvoje ir užsienyje
arba tik užsienyje

54%

31%

25%

Magistras

Bakalauras ar
žemesnis

26%

Iki 5 metų

5 metus ir
daugiau
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4.2. Su kokiomis kliūtimis yra susiduriama įgyvendinant bendras MTEP veiklas?

Socialiniai mokslai

Dažniausiai nurodyta kliūtis tyrėjų
vykdytojų tarpe – laiko stoka dėl
jau esančių įsipareigojimų MSI.
Ją dažniau nurodė:
• Socialinių mokslų atstovai
• Jaunesni (iki 55 m.) tyrėjai
Paraiškų atrankos ir finansavimo
tvarką, kaip kliūtį, dažniau
nurodė:
• Dirbantys mažuose (iki 9
darbuotojų) padaliniuose
• Turintys darbo patirties verslo
įmonėje

84%

Technologijos mokslai

68%
64%

Humanitariniai mokslai

67%

60%
39%

Biomedicinos mokslai

50%

Fiziniai mokslai

44%

Žemės ūkio mokslai

44%

1-9

61%

Iki 44 m.

45-54 m.

55 m. ir daugiau

59%
44%

10-30

31 <

51%

32%

Yra dirbęs verslo
įmonėje

Nėra dirbęs verslo
įmonėje
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4.2. Su kokiomis kliūtimis yra susiduriama įgyvendinant bendras MTEP veiklas?

Sudėtingas projekto paraiškos rengimas, viena svarbiausių kliūčių, trukdančių bendriems
MTEP projektams, finansuojamiems viešojo sektoriaus lėšomis
Per daug biurokratijos atsiskaitant už projekto rezultatus

44%
46%

Sudėtingas projekto paraiškos rengimas, pateikimas
32%

Daug laiko atimantis komunikavimas su finansavimą skirstančiomis…
22%

Neaišku, kokios MTEP išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis

Intelektinės nuosavybės teisių pasidalinimas
Projekto įgyvendinimo metu išsiskyrė interesai dėl projekto rezultatų
Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas projektus…
Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas universitetuose,…
Kitas kliūtis
Nematome kliūčių

5%
5%
5%
4%
2%
2%
3%
2%
2%

52%

36%

26%

15%

Ilgai trunkantys viešieji pirkimai MTEP projekto eigoje

54%

48%

11%

9%

13%

Verslas, N=82

Vadovai, N=185

Verslo ir tyrėjų vadovų klausta:
Kalbant apie MTEP veiklas, finansuojamas viešojo sektoriaus lėšomis, kokias matote didžiausias administracines kliūtis, trukdžiusias Jums sklandžiai vykdyti MTEP veiklą?

103

Verslas,
N=158
Vykdytojai, Vadovai,
N=178
N=291

4.2. Su kokiomis kliūtimis yra susiduriama įgyvendinant bendras MTEP veiklas?

Verslo interesai mokslinių žinių ir technologijų atžvilgiu

Bendradarbiaujame su universitetais ir mokslinių tyrimų institutais tik
užsitikrinę, kad turėsime išskirtines naudojimosi teises sukurtomis
žinioms ir (ar) technologijomis

59%

33%

8%

Verslo įmonės nenori prisidėti prie žinių kūrimo, o tik gauti prieigą
prie technologijų ir žinių (realaus bendradarbiavimo nėra)

59%

33%

8%

Verslo įmonės nenori prisidėti prie žinių kūrimo, o tik gauti prieigą
prie technologijų ir žinių (realaus bendradarbiavimo nėra)
Taip

Ne

55%

30%

15%

Nežinau, negaliu vertinti

Respondentų klausta: Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams?
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Apibendrinimas
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Kokia apimtimi vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas?
Bendradarbiavimo MTEP srityje apimtys
• Bendrų MTEP veiklų apimtys tarp verslo ir tyrėjų vadovų yra panašios.
Bendradarbiavimo patirties turi daugiau nei trys penktadaliai (apie 65 proc.)
respondentų. Tyrėjų vykdytojų grupėje bendradarbiavimo su verslu apimtys
ženkliai mažesnės (22 proc.).
• Tiek verslo, tiek mokslo atstovai per pastaruosius 5-erius metus dažniausiai
vykdė iki dviejų bendrų MTEP projektų. Šiek tiek dažniau bendros MTEP veiklos
buvo užbaigtos per praėjusius trejus metus, nei kad yra vykdomos dabar.
• Verslo įmonės bendrus projektus, pagal kuriuos vykdo MTEP veiklas ar perka
paslaugas, dažniau vykdo su Lietuvos universitetais, nei su mokslinių tyrimų
institutais.

Kokiomis formomis vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas?
Bendradarbiavimo MTEP srityje formos ir vaidmenys

• Populiariausia mokslo ir verslo bendradarbiavimo forma – bendri MTEP
projektai. Taip pat – verslo MTEP paslaugų iš mokslo pirkimas.
• Tiesioginis, apeinant mokslo ir studijų instituciją, verslo ir mokslo
bendradarbiavimas nėra paplitęs: 59 proc. verslo ir 87 proc. tyrėjų vykdytojų
nurodė, kad tokiu būdu nėra bendradarbiavę. Tiesiogiai dažniausiai
bendradarbiaujama perkant (parduodant) MTEP paslaugas bei keičiantis
informacija neformaliai. Bendradarbiaujant per MSI, bendri MTEP projektai
užbaigiami aukštesniuose TPL lygiuose, nei bendradarbiaujant tiesiogiai.
• Dažniausi vaidmenys bendruose MTEP projektuose – koordinatorius ir
partneris. MTEP projektų koordinatoriais dažniau būna verslo, partneriais –
mokslo atstovai.

Kaip organizuojamos bendros MTEP veiklos?
Bendrų MTEP veiklų finansavimo šaltiniai
• Dažniausiai bendros MTEP veiklos finansuojamos verslo įmonių lėšomis arba
įmonių lėšomis su daliniu viešuoju finansavimu.
Tarpininkavimas įsitraukiant į bendrų MTEP veiklas
• Dažniausiai į bendrus MTEP projektus įsitraukiama per asmenines pažintis.
Tiek mokslo, tiek verslo atstovai laikosi nuomonės, kad būtent jie yra
bendradarbiavimo MTEP srityje iniciatoriai ir kitos pusės iniciatyvą vertina
kritiškiau.
• Agentūros, skirtos skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, šios savo
funkcijos neatlieka.

Bendradarbiavimas pagal technologinės parengties (TPL) lygius
• Bendri MTEP projektai dažniausiai pradedami nuo idėjos, t.y. 1–2 TPL. Tyrėjai
bendras MTEP veiklas dažniausiai užbaiga taip pat 1–2 TPL. Verslo įmonės – 6
technologinės parengties lygyje.

Dėl kokių priežasčių bendradarbiaujama?
Veiksniai, skatinantys pradėti bendradarbiauti MTEP srityje
• Finansinis motyvas – vyraujantis tarp tyrėjų, norinčių pradėti vykdyti bendras
MTEP veiklas su verslo įmonėmis.
• Veiklos plėtros poreikis – vyraujantis verslo įmonių motyvas pradėti
bendradarbiavimą su mokslu.

• Respondentų teigimu, nebendradarbiaujantį ir to nenorintį verslą pradėti vykdyti
bendrus MTEP projektus paskatintų aiški informacija apie bendradarbiavimo
galimybes bei tyrėjų MTEP rezultatų pritaikomumas versle, o tyrėjus – galimybė
pritaikyti savo vykdomų MTEP rezultatus versle.

Motyvai, kodėl bendradarbiaujama MTEP srityje
• Verslo įmonės su mokslu dažniausiai bendradarbiauja dėl naujų žinių ir
technologijų poreikio. Tyrėjai – dėl to, kad gali tai pasiūlyti. Abi pusės sutinka,
kad mokslas gali verslui pasiūlyti reikalingų sprendimų ir paslaugų.

Dėl kokių priežasčių nebendradarbiaujama?
Veiksniai, trukdantys pradėti bendradarbiauti MTEP srityje
• Didžiausias verslą, norintį bendradarbiauti su mokslu, stabdantis veiksnys –
reikšmingos informacijos trūkumas. Tyrėjus vadovus – sunkumai surasti tinkamus
partnerius ar pritraukti finansavimą. Tyrėjai vykdytojai dažniausiai neįsitraukia
dėl pernelyg didelio užimtumo.
• Dažniausia nenoro bendradarbiauti priežastis tyrėjų tarpe - MTEP, kuri galėtų
būti pritaikyta versle, nevykdymas; verslo įmonių tarpe – nevykdymas veiklos,
kurios įgyvendinimui reiktų mokslininkų pagalbos.
Kliūtys, su kuriomis susiduriama bendradarbiaujant MTEP srityje
• Didžiausios kliūtys vykdant bendrus MTEP projektus – lėšų trūkumas, sudėtingas
projektų administravimas ir laiko stoka.
• Sudėtingas projekto paraiškos rengimas – viena svarbiausių kliūčių, trukdančių
bendriems MTEP projektams, finansuojamiems viešojo sektoriaus lėšomis.

Ar bendradarbiaujantieji patenkinti bendradarbiavimo rezultatais?
Kokią naudą jie mato?
Pasitenkinimas bendrų MTEP veiklų rezultatais
• Didesnė dalis (virš 75 proc.) bendradarbiavusių tyrėjų ir verslo įmonių liko
patenkinti vykusių bendrų MTEP projektų rezultatais.
• Abiejų pusių nuomone, verslą tenkina tyrėjų teikiamų MTEP paslaugų kokybė.
• Dauguma bendradarbiaujančiųjų ir toliau ketina vykdyti bendrus MTEP
projektus. Didžioji dalis bendrus MTEP projektus ateityje ketina vykdyti su
buvusiais ir (ar) esamais partneriais.
Iš bendrų MTEP veiklų gaunama nauda
• Dažniausiai iš bendradarbiavimo gauta nauda lygi vykdant bendrus MTEP
projektus įdėtoms pastangoms.
• Tyrėjai, bendradarbiaudami su verslu, dažniausiai gauna finansinės naudos ir
užmezga naudingus kontaktus.
• Verslo įmonėms bendri MTEP projektai dažniausiai naudingi dėl galimybės
pasinaudoti išorinių ekspertų patirtimi ir žiniomis.

Kokios verslo įmonės yra labiau linkę bendradarbiauti su mokslu MTEP
srityje?
Verslo grupėje statistiškai reikšmingai dažniau su mokslu
bendradarbiauja:
• jaunos (iki 5m.) įmonės,
• turintys dr. laipsnį bei
• turėję darbo patirties mokslo ir studijų institucijose.
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Kokiomis charakteristikomis pasižymi tyrėjai, labiau linkę bendradarbiauti
su verslu MTEP srityje? (1)
• Tyrėjų vadovų grupėje bendradarbiauti labiau linkę:
• MTEP komandų nei struktūrinių padalinių vadovai,
• didesnių padalinių atstovai,
• turintys darbo patirties versle.
• Dažniausiai bendradarbiauja technologijos, rečiausiai – humanitarinių
mokslų atstovai. Pastarieji dažniausiai nurodė nenorintys pradėti bendrų
MTEP veiklų su verslu.
• Vyrai dažniau bendradarbiauja nei moterys, tačiau moterys dažniau norėtų
pradėti bendradarbiauti su verslu MTEP srityje.
• Tyrėjai vadovai, vykdantys MTEP veiklą, artimą šiems Sumanios
specializacijos prioritetams: „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos“, „Agroinovacijos ir maisto technologijos“, „Transportas,
logistika ir informacinių ryšių technologijos“, „Energetika ir tvarki aplinka“.
113

Kokiomis charakteristikomis pasižymi tyrėjai, labiau linkę bendradarbiauti
su verslu MTEP srityje? (2)
Tyrėjų vykdytojų grupėje bendradarbiauti labiau linkę:

• turintys darbo patirties versle.
• Vyrai nei moterys. Tačiau moterys dažniau norėtų pradėti bendradarbiauti su verslu MTEP
srityje.
• Kauno apskrities tyrėjai vykdytojai labiausiai (ir labiau nei Vilniaus) yra linkę bendradarbiauti su
verslu: dažniau bendradarbiauja ir rečiau nenorėtų pradėti bendradarbiauti su verslu nei kitų
apskričių tyrėjai.
• Dažniausiai bendradarbiauja technologijos, rečiausiai – humanitarinių
mokslų atstovai.
Technologijos mokslų grupėje nebendradarbiaujančių su verslu MTEP srityje ir to nenorinčių yra
mažuma, o humanitarinių mokslų atstovų grupėje nenorinčių bendradarbiauti dalis yra ženkliai
didesnė.
• Nėra reikšmingų skirtumų, kas dažniau linkę bendradarbiauti - universitetai ar institutai, tačiau
mokslo tyrimų institutuose dirbantys tyrėjai vykdytojai, kurie iki šiol nėra bendradarbiavę su
verslu, dažniau nurodė, kad šios veiklos pradėti nenorėtų.
• Tyrėjai vykdytojai, vykdantys MTEP veiklą, artimą Sumanios specializacijos prioritetui „Nauji
gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“, o atstovaujantieji "Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos“ prioritetą dažniausiai norėtų pradėti MTEP bendradarbiavimą su verslu.
Prioritetui "Įtrauki ir kūrybinga visuomenė" artimą MTEP veiklą vykdantys tyrėjai vykdytojai,
kurie iki šiol nėra bendradarbiavę su verslu, dažniausiai bendrų MTEP veiklų su verslu pradėti ir
nenorėtų.
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Kaip tyrimo rezultatai pasiskirsto pagal Sumanios specializacijos kryptis?
Sumanios specializacijos
prioritetas

Kas dažniau bendradarbiauja Kokiomis formomis
per MSI?
bendradarbiauja?

Energetika ir tvari
aplinka

Tyrėjai: dažniau turėjo
bendradarbiavimo patirties
MTEP srityje

Kokiame TPL
bendradarbiauti pradeda, o Kokią gauna naudą?
kokiame - baigia?

Kodėl bendradarbiauja?
Tyrėjai: turi verslui
reikalingų žinių ir
technologijų

Verslas: su tyrėjais dažniau
sudarė darbo sutartis, per
pastaruosius 5-erius metus
vykdydami MTEP projektus
pasitelkę MSI darbuotojus Tyrėjai: dažniausiai užbaigia
tiesiogiai (ne per MSI)
3-6 TPL

Sveikatos technologijos
ir biotechnologijos

Agroinovacijos ir maisto
Tyrėjai: dažniau turėjo
technologijos

Verslas: rečiausiai pradeda
TPL1, dažniausiai pradeda 3
ir aukštesniame TPL. Tyrėjai:
dažniausiai užbaigia 3-6 TPL

Nauji gamybos procesai,
Verslas ir tyrėjai: dažniau
medžiagos ir
turėjo bendradarbiavimo
technologijos

Tyrėjai: dažniau gauna
finansinės naudos ir
Tyrėjai vykdytojai:
užmezga naudingus
dažniausiai užbaigia 7-9 TPL kontaktus

Tyrėjai: turi verslui
reikalingų žinių ir
technologijų

Tyrėjai: dažniausiai užbaiga Tyrėjai: dažniau gauna
7-9 TPL
finansinės naudos

Tyrėjai: turi verslui
reikalingų žinių ir
technologijų

bendradarbiavimo patirties
MTEP srityje

patirties MTEP srityje

Transportas, logistika ir
Tyrėjai: dažniau turėjo
informacinių ryšių
bendradarbiavimo patirties
technologijos
MTEP srityje
Įtrauki ir kūrybinga
visuomenė

Tyrėjai: dažniau dalyvauja
bendruose MTEP
projektuose
Tyrėjai: dažniau dalyvauja
bendruose MTEP
projektuose

Verslas: dažniausiai pradeda
TPL1 ir dažniausiai užbaigia
TPL1

Tyrėjai: dažniau gauna
finansinės naudos ir
užmezga naudingus
kontaktus (vykdytojai)
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Kas galėtų paskatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje?
Finansavimo sistemos tobulinimas:
• Finansavimą skirti remiantis rezultatais
• Viešinti finansuojamų projektų rezultatus
• Dalinai finansuoti ne tik didelės, bet ir mažesnės apimties projektus

Administracinės naštos mažinimas:
• Supaprastinti įsitraukimo į bendras MTEP veiklas procedūras
• Gerinti MTEP bendradarbiavimo projektus administruojančių institucijų kompetenciją
Tarpininkavimo tarp mokslo ir verslo užtikrinimas:
• Didinti tarpininkavimo agentūrų kompetenciją, profesionalumą
Informacijos apie mokslo ir verslo vykdomą MTEP veiklą, bendradarbiavimo galimybes sklaida:
• Didinti verslo įmonių informuotumą apie mokslo ir studijų institucijose vykdomą MTEP veiklą, viešinant mokslo ir
verslo bendradarbiavimo inicijavimui ir tolesniam užtikrinimui reikšmingą, konkrečią informaciją
Tyrėjų darbo sąlygų gerinimas ir motyvacinės sistemos sukūrimas:
• Tobulinti tyrėjų atestacijos tvarką įvedant mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje vertinimo aspektą
• Skaidriai vykdyti tyrėjų atestaciją
• Subalansuoti dabar esantį pernelyg didelį darbo krūvį
• Tyrėjus motyvuoti finansiškai
• Kelti tyrėjų kompetenciją
• Didinti tyrėjų asmeninę atsakomybę
• Didinti, skatinti iniciatyvą iš tyrėjų, mokslo ir studijų institucijų pusės
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M o ks l o ir studijų stebėsenos ir analizės centras
www.mosta.lt

2 PRIEDAS
Esant neatitikimams tarp el. ir popierinių klausimynų versijų, vadovautis elektronine.
Tyrėjų-vadovų klausimyno el. versija
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Tyrėjų-vadovų klausimyno popierinė versija
TYRĖJAMS - VADOVAMS

Gerbiamas respondente!
Ši apklausa skirta išsiaiškinti, kokie veiksniai skatina bendrų veiklų atsiradimą tarp verslo ir mokslo, kokie veiksniai
trukdo bendrų veiklų atsiradimui, kaip vertintini iki šiol vykdytų mokslo ir verslo veiklų rezultatai. Ar įmonės noriai
bendradarbiauja su akademinio pasaulio atstovais? Kokios priežastys jas skatina tą daryti, o kas – kliudo? Kiek
verslas patenkintas mokslininkų teikiamomis paslaugomis? Ar bendradarbiavimas naudingas?
Jūsų atsakymai yra svarbūs – remiantis apklausos metu gautais rezultatais planuojama parengti rekomendacijas
inovacijų rėmimo politiką įgyvendinančioms valstybės institucijoms, kurios sumažintų kliūtis ir praplėstų mokslo ir
verslo bendradarbiavimo galimybes. Tikimės Jūsų pagalbos, kuri bus naudinga visiems.
Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.
Tyrimo užsakovas – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (www.mosta.lt)

A. ĮVADINIAI KLAUSIMAI

A00. Ar Jums yra tekę užimti vadovaujamas pareigas per pastaruosius 5-erius metus ? Pažymėkite visus
tinkamus variantus.
1. Taip, mokslo ir studijų institucijos padalinio vadovas.
2. Taip, vadovauju (esu vadovavęs) tyrėjų komandai MTEP projekte.
3. Ne. (Negali būti pažymėtas su kitais. Baigti apklausą. Pateikti tyrėjų – vykdytojų klausimyną)

A0. Kokios Jūsų pareigos?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Mokslo darbuotojas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Profesorius
Docentas
Mokslininkas stažuotojas
Tyrėjas
Laborantas
Inžinierius
Prorektorius
Fakulteto dekanas, prodekanas
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas
Katedros vedėjas
Skyriaus vadovas, skyriaus vadovo pavaduotojas
Laboratorijos vadovas
Nė vienas iš išvardintų (baigti apklausą. Šis
variantas negali būti pažymėtas su kitais)

A1.2. Kokia Jūsų vadovaujamo padalinio (ar

mokslinių tyrimų komandos) bendradarbiavimo
patirtis su verslo įmonėmis MTEP* srityje?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
1.
2.
3.
4.

Dalyvavome bendruose MTEP projektuose
(pereikite prie klausimo A3).
Pirkome MTEP paslaugas (produktus) iš
verslo įmonių (pereikite prie klausimo A3).
Pardavėme savo paslaugas MTEP
projektuose (pereikite prie klausimo A3).
Bendrų MTEP projektų su įmonėmis
neturime (neturėjome) (pereikite prie
klausimo A5; šis variantas negali būti
pažymėtas su kitais).

*Šioje apklausoje naudojamas LR mokslo ir studijų įstatyme pateiktas „mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
(MTEP)“ apibrėžimas: MTEP – tai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė, technologinė) plėtra. MTEP
apima tris veiklos sritis:
• fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių, tuo metu neturint
tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
• taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami
specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
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•

eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus
ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

[Jei A00 atsakė į 1 – 2 variantą, priskirti tyrėjų – vadovų kvotai. Jei ne – priskirti tyrėjų vykdytojų kvotai. Sukurti kintamąjį „kvota“, kuris
atskirtų dvi grupes: tyrėjus – vadovus ir tyrėjus - vykdytojus]

A3. Koks Jūsų vaidmuo bendruose MTEP projektuose su įmonėmis? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. MTEP projekto koordinatorius.
2. MTEP projekto partneris.
3. MTEP projekto subrangovas.
4. Paslaugų teikėjas MTEP projektui.
5. Kita (įrašykite) ...

A2.2.a. Keliuose iš viso MTEP projektuose su verslo įmonėmis Jūsų vadovaujamas padalinys ar tyrėjų
komanda dalyvavo per pastaruosius 5-erius metus? Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.

Pasirinkite.... [drop meniu
A2.2.b. Kada paskutinį kartą dalyvavote bendrame MTEP projekte (pirkote ar pardavėte MTEP paslaugas)
su verslo įmonėmis? Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą.
1.
2.
3.

Dalyvaujame šiuo metu. (pereikite prie klausimo B1.2)
Paskutinį bendrą MTEP projektą užbaigėme per praėjusius 3 metus. (pereikite prie klausimo B1.2)
Paskutinį bendrą MTEP projektą užbaigėme seniau nei prieš 3 metus. Patikslinkite metus, kada paskutinį kartą
užbaigėte bendrą MTEP projektą (pereikite prie klausimo B1.2)*
*pasirinkus šį variantą, pasitikslinti, kada ir leisti įrašyti tik keturis skaitmenis.

A5. Ar Jūs norėtumėte vykdyti bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Taip (pereikite prie A6.2. kl.)
2. Ne (pereikite prie A8.2. kl.)

A6.2. Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūs norite pradėti bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?
Pažymėkite ne daugiau nei tris tinkamus variantus. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Galėtumėme pradėti MTEP veiklą dominančia tema.
2. Galėtumėme tęsti pradėtą MTEP veiklą.
3. Norime pasinaudoti galimybe bendrai pritraukti viešąjį finansavimą MTEP veikloms vykdyti.
4. Norime pasinaudoti galimybe užsidirbti iš mūsų teikiamų mokslinių paslaugų (mokslinių tyrimų, nuomojamos
infrastruktūros, kt.).
5. Norime pasinaudoti potencialių verslo partnerių turima infrastruktūra (įranga ir (ar) patalpomis).
6. Norime pasinaudoti potencialių verslo partnerių turimais produktais, technologijomis ir(ar) paslaugomis.
7. Kita (įrašykite) ....

A7.2. Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūs iki šiol nevykdėte bendrų MTEP projektų su verslo įmonėmis?
Pažymėkite ne daugiau nei tris tinkamus atsakymus. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Trūksta informacijos. Nežinome, nuo ko pradėti.
2. Nerandame MTEP projektui tinkamos finansavimo priemonės.
3. Nerandame galimybės prisitraukti finansavimo MTEP projektui iš privačių šaltinių.
4. Negavome viešojo finansavimo.
5. Nerandame MTEP projektui tinkamų verslo partnerių.
6. Kontaktavome, bet nebuvo susidomėjimo iš įmonių pusės.
7. Tarėmės, bet netenkino MTEP projekto sąlygos.
8. Nepavyko parengti MTEP projekto.
9. Kita (įrašykite) ...
[Atsakę į A7.2. klausimą pereikite prie C5.2.]

A8.2. Kodėl Jūs nenorite dalyvauti bendruose MTEP projektuose su verslo įmonėmis? Pažymėkite vieną
tinkamą variantą. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
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1.
2.
3.
4.

Mūsų padalinys neužsiima MTEP, kuri galėtų būti tiesiogiai pritaikoma mums žinomose verslo įmonėse.
Neapsimoka. Manome, kad bendradarbiavimo kaštai bus didesni negu nauda.
Nemanome, kad mokslas turėtų bendradarbiauti su verslu.
Kita (įrašykite) ...

A9.2. Kas Jus paskatintų pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis? Pažymėkite ne
daugiau nei tris tinkamus variantus. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Aiškiai pateikta informacija apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybes.
2. Jei atsirastų verslo įmonių, kuriose mes galėtume pritaikyti savo vykdomų MTEP rezultatus.
3. Jei universitetuose, mokslinių tyrimų institutuose būtų paprastesnė sprendimų priėmimo tvarka.
4. Jei atestacijos ar konkurso vertinime būtų atsižvelgiama ne tik į mokslo produkciją, bet ir į bendradarbiavimo
su verslu patirtį ir mokslo žinių taikymo rezultatus.
5. Jei būtų galimybė pretenduoti į aiškiai apibrėžtą ir teisiškai reglamentuotą intelektinės nuosavybės dalį.
6. Jei būtų galimybė prisitraukti viešąjį finansavimą bendrų MTEP projektų kofinansavimui.
7. Jei nereikėtų rūpintis MTEP projektų rengimu, vykdymu, koordinavimu.
8. Kol kas nematome realaus poreikio bendradarbiauti su verslo įmonėmis.*
9. Kita (įrašykite) ....

[Atsakę pereikite prie C5.2. kl.]
*Šis variantas negali būti pažymėtas su kitais.

29

B. VEIKSNIAI, SKATINANTYS BENDRAS VEIKLAS

B1.2. Kodėl Jūs dalyvaujate bendruose MTEP projektuose su verslo įmonėmis? Pažymėkite ne daugiau kaip
tris labiausiai tinkamus atsakymus. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Turime aukštos kompetencijos darbuotojų, reikalingų verslo įmonėms.
2. Galime pasiūlyti verslo įmonėms reikalingos infrastruktūros (įrangos ir/ar patalpų).
3. Turime žinių ir (ar) technologijų, reikalingų verslo kuriamiems naujiems produktams ar paslaugoms.
4. Norime pasisemti idėjų, kurios gali būti panaudotos tolimesnėje MTEP veikloje.
5. Norime greičiau realizuoti savo idėjas.
6. Kita (įrašykite) ....

B2. Kokiomis lėšomis yra vykdomi Jūsų bendri MTEP projektai su verslo įmonėmis? Pažymėkite visus tinkamus
atsakymus. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Viešojo sektoriaus lėšomis.
2. Įmonės lėšomis.
3. Įmonės lėšomis su daliniu viešuoju finansavimu.
4. Įmonės ir universiteto ir (ar) mokslinių tyrimų institutų lėšomis.
5. Prisidedant universitetui ir (ar) mokslinių tyrimų institutui netiesioginėmis išlaidomis (pvz. darbuotojo darbo
etato dalies priskyrimu).
6. Prisidedant įmonei netiesioginėmis išlaidomis (pvz. darbuoto darbo etato dalies priskyrimu).
7. Tiek įmonei, tiek universitetui ir (ar) mokslinių tyrimų institutui prisidedant tik netiesioginėmis išlaidomis (pvz.
darbuotojų etatų priskyrimu).
8. Kita (įrašykite) ....

B3. Kas iš žemiau nurodytų tarpininkų Jus įtraukė į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis? Pažymėkite
visus tinkamus atsakymus. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Projektinių paraiškų rengėjai.
2. Teisininkai.
3. Patentiniai patikėtiniai.
4. Mokslo ir technologijų parkai.
5. Mokslo ir inovacijų agentūra (MITA) (išskyrus atvejus, kai agentūra finansuoja).
6. Lietuvos inovacijų centras (LIC).
7. VšĮ „Investuok Lietuvoje“.
8. VšĮ „Versli Lietuva“.
9. Regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
10. Klasterius administruojančios įmonės ar įstaigos.
11. Verslo asociacijos.
12. Mokslininkų visuomeninės organizacijos.
13. Įsitraukėme per asmenines ar profesines pažintis, nesinaudojome tarpininkų paslaugomis.
14. Įsitraukėme sukontaktavę tiesiogiai, prieš tai vieni kitų nepažinojome.
15. Kita (įrašykite) ....
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C. VEIKSNIAI, TRUKDANTYS BENDROMS VEIKLOMS

C1.2. Su kokiomis bendromis kliūtimis Jūs susiduriate įgyvendindami bendrus MTEP projektus su verslo
įmonėmis? Pažymėkite ne daugiau kaip tris labiausiai tinkamus atsakymus. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą
padalinį ar tyrėjų komandą.
Laiko stoka dėl jau esančių įsipareigojimų universitetams, mokslinių tyrimų institutams.
Finansinių lėšų, reikalingų vystyti MTEP veikloms, trūkumas.
Neturime kvalifikuoto personalo, galinčio koordinuoti MTEP projektų rengimą ir vykdymą.
Bendradarbiavimą su verslo įmonėmis apsunkina darbo kultūros skirtumai.
Bendrose MTEP veiklose pasiektų rezultatų negalime panaudoti savo vystomoje mokslinėje veikloje (nauda tik
verslo įmonėms).
6. Paraiškų atrankos ir finansavimo tvarka.
7. Universitetų, mokslinių tyrimų institutų administracijos darbo kultūra.
8. Sutarčių su įmonėmis teisinis reglamentavimas.
9. Intelektinės nuosavybės teisinis reglamentavimas.
10. Kitos kliūtys (įrašykite) ....
11. Niekas netrukdo. Bendri MTEP projektai įgyvendinami sklandžiai*.
1.
2.
3.
4.
5.

[*Šis variantas negali būti pažymėtas kartu su kitais variantais]
C2. Ar Jūsų vadovaujamas padalinys (tyrėjų komanda) vykdė kartu su verslo įmonėmis MTEP projektus,
finansuojamus viešojo sektoriaus lėšomis 2007-2013 m. laikotarpyje ar vėliau? Pažymėkite tinkamą variantą.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Taip (atsakyti į klausimą C3)
2. Ne (pereiti prie klausimo C4.2)

C3. Kokias matote didžiausias administracines kliūtis, trukdžiusias Jums sklandžiai vykdyti MTEP veiklas,
finansuojamas viešojo sektoriaus lėšomis? Pažymėkite ne daugiau kaip tris labiausiai tinkamus atsakymus.
Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Sudėtingas projekto paraiškos rengimas, pateikimas.
2. Daug laiko atimantis komunikavimas su finansavimą skirstančiomis institucijomis.
3. Neaišku, kokios MTEP išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis.
4. Per daug biurokratijos atsiskaitant už projekto rezultatus.
5. Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas projektus administruojančiose institucijose.
6. Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas universitetuose, mokslinių tyrimų institucijose.
7. Intelektinės nuosavybės teisių pasidalinimas.
8. Ilgai trunkantys viešieji pirkimai MTEP projekto eigoje.
9. Projekto įgyvendinimo metu išsiskyrė interesai dėl projekto rezultatų.
10. Kitos kliūtys (įrašykite) ...
11. Nematome kliūčių*.

[*Šis variantas negali būti pažymėtas kartu su kitais variantais]
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C4.2. Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Atsakykite apie Jūsų
vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
Ne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Labiau
ne,
nei
taip

Labiau
taip,
nei ne

Taip

Nežinau
negaliu
vertinti

Mes galime pasiūlyti verslui reikalingų sprendimų ar atlikti jam
reikalingas veiklas.
Mes patys imamės iniciatyvos įtraukti verslo įmones į MTEP
projektus.
Lietuvos įmonės pačios imasi iniciatyvos įtraukti mus į MTEP
projektus.
MTEP projektai tarp mokslo ir verslo, kuriuose dalyvavome, buvo
organizuojami per mano ar mano komandos asmeninius ryšius.
Verslo įmones, su kuriomis turime bendrų veiklų, tenkina mūsų
vykdomų MTEP kokybė.
Mums trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo galimybes.
Verslo įmonės nenori prisidėti prie žinių kūrimo, o tik gauti
prieigą prie technologijų ir žinių (realaus bendradarbiavimo
nėra).

C5.2. Jei turite konkrečių pasiūlymų, kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo

bendradarbiavimą MTEP srityje,
įrašykite. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

[A1.2=4 atsakę į šį klausimą pereina prie E bloko]
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D. BENDRŲ VEIKLŲ REZULTATAI IR JŲ POVEIKIO VERTINIMAS
D1. Ar Jūs esate patenkintas iki šiol vykusių MTEP projektų su verslo įmonėmis rezultatais? Pažymėkite
tinkamą variantą. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Patenkintas.
2. Labiau patenkintas, nei nepatenkintas.
3. Labiau nepatenkintas, nei patenkintas.
4. Nepatenkintas.
5. Nežinau, sunku pasakyti.

D2. Kaip vertinate santykį tarp iki šiol Jūsų įdėtų pastangų vykdant MTEP projektus su verslo įmonėmis ir
iš to gautos naudos? Pažymėkite tinkamą variantą. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gavome daug daugiau naudos, nei įdėjome pastangų
Gavome daugiau naudos, nei įdėjome pastangų.
Gavome tiek pat naudos, kaip ir įdėjome pastangų.
Gavome mažiau naudos, nei įdėjome pastangų.
Gavome daug mažiau naudos, nei įdėjome pastangų.
Nežinau, negaliu įvertinti.

D3.2. Kuo Jums buvo naudingi bendri MTEP projektai su verslo įmonėmis? Pasirinkite ne daugiau nei tris
tinkamus variantus. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1. Pasinaudojome verslo įmonės patirtimi.
2. Pagreitinome mokslinių tyrimų atlikimą.
3. Gavome prieigą prie verslo įmonės infrastruktūros ir(ar) kitų išteklių.
4. Sukūrėme intelektinę nuosavybę, į kurią įgijome teisę.
5. Padalinys gavo finansinės naudos.
6. Užmezgėme naudingus kontaktus.
7. Kita nauda (įrašykite) ...
8. Mums bendradarbiavimas nebuvo naudingas.*

[* Šis variantas negali būti pažymėtas kartu su kitais.]
D5. Ar ateityje Jūs ketinate vykdyti MTEP projektus kartu su verslo įmonėmis? Pažymėkite tinkamą
atsakymą. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
1.
2.

Taip
Ne (pereiti prie D7)

D6. Kiek tikėtina, kad Jūs ateityje vykdysite bendrus MTEP projektus su buvusiais ir (ar) esamais
partneriais (verslo įmonėmis)? Pažymėkite tinkamą atsakymą. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą. Vertinkite paskutinę patirtį.
Labai
tikėtina

Visiškai
netikėtina

1


2


3


4


5

Nežinau,
negaliu
vertinti

N
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D7. Kokiame žemiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate pradėję vykdyti bendrus MTEP
projektus su verslo įmonėmis? Pažymėkite tinkamą atsakymą. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų
komandą.

TPL1: Idėjos patikrinimas: ištyrę sužinojome, kad idėja yra reali.
TPL2: Sprendimo parengimas: atlikę tyrimus sužinojome kaip idėja gali būti įgyvendinta.
TPL3: Technologijos sukūrimas: atlikę tyrimus, modeliavimą ir bandymus sukūrėme atsikartojantį
technologinį procesą.
TPL4: Technologijos patikrinimas: atlikę tyrimus ir bandymus, sukūrėme veikiančią technologiją.
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę tyrimus ir bandymus
sukonstravome dalinai veikiantį prototipą.
TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę bandymus
sukonstravome pilnai veikianti prototipą.
TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas: išbandėme ir pademonstravome bandomąjį gaminį
(paslaugą) vartotojams.
TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas: turime bandomąją partiją, įvedėme produktą, paslaugą į
rinką.
TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai: į rinką įvestą galutinį produktą patobulinome
pagal konkrečius vartotojų poreikius.
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus. Pradėjome nuo (įrašyti) ...
D8. Kokiame aukščiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate baigę vykdyti MTEP projektus su
verslo įmonėmis? Pažymėkite tinkamą atsakymą. Atsakykite apie Jūsų vadovaujamą padalinį ar tyrėjų komandą.
TPL1: Idėjos patikrinimas: ištyrę sužinojome, kad idėja yra reali.
TPL2: Sprendimo parengimas: atlikę tyrimus sužinojome kaip idėja gali būti įgyvendinta.
TPL3: Technologijos sukūrimas: atlikę tyrimus, modeliavimą ir bandymus sukūrėme atsikartojantį
technologinį procesą.
TPL4: Technologijos patikrinimas: atlikę tyrimus ir bandymus, sukūrėme veikiančią technologiją.
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę tyrimus ir bandymus
sukonstravome dalinai veikiantį prototipą.
TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę bandymus
sukonstravome pilnai veikianti prototipą.
TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas: išbandėme ir pademonstravome bandomąjį gaminį
(paslaugą) vartotojams.
TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas: turime bandomąją partiją, įvedėme produktą, paslaugą į
rinką.
TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai: į rinką įvestą galutinį produktą patobulinome
pagal konkrečius vartotojų poreikius.
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus. Baigėme (įrašyti) ...
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E. DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI
E1. Kiek Jums metų?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Iki 24 metų
2. 25 – 29 metai
3. 30 – 34 metai
4. 35 – 39 metai
5. 40 – 44 metai
6. 45 – 49 metai
7. 50 – 54 metai
8. 55 – 59 metai
9. 60 – 64 metai
10. 65 ir daugiau metų

E2. Jūs esate:
1. Vyras
2. Moteris
E4.2. Kokiam padaliniui Jūs vadovaujate?
Pažymėkite tinkamą variantą. Atsakinėkite apie pagrindines savo pareigas.
1. Fakultetas
2. Institutas
3. Skyrius
4. Katedra
5. Laboratorija
6. Jokiam padaliniui nevadovauju (pereiti prie E7)
7. Kita (įrašykite) ...

E5.2. Kiek laiko Jūs vadovaujate šiam padaliniui?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Mažiau nei 2 m.
2. Nuo 2 iki 5 m.
3. Nuo 5 iki 10 m.
4. Daugiau nei 10 m.

E6.2. Keliems darbuotojams Jūs vadovaujate?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. 1 – 5 darbuotojams
2. 6 – 9 darbuotojams
3. 10 – 15 darbuotojų
4. 16 – 20 darbuotojų
5. 21 – 25 darbuotojų
6. 25 – 30 darbuotojų
7. 31 – 50 darbuotojų
8. 51 – 100 darbuotojų
9. Daugiau nei 100 darbuotojų

E7. Kada apsigynėte daktaro disertaciją? Pažymėkite tinkamą variantą. [drop down meniu + daktaro laipsnio
neturiu]
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E8. Kokią dalį Jūsų laiko, skiriamo darbui, užima šios veiklos?
Ties kiekviena veikla įrašykite, kokią dalį Jūsų darbo laiko ji užima (100 proc. skalėje). Vertinkite ne pagal turimą etato
dydį, o pagal realiai tai veiklai skiriamą laiką.
Užima
Moksliniai tyrimai
Administracinis darbas
Dėstymas
Akademinės ir MTEP veiklos viešinimas
Kita (įrašykite)……………………………………………….
Iš viso:

%
%
%
%
%
100 %

E9. Jūsų pagrindinė mokslo sritis, kurioje vykdote MTEP. Pažymėkite tinkamą variantą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
Fiziniai mokslai
Žemės ūkio mokslai
Biomedicinos mokslai
Technologijos mokslai

E13. Pasirinkite Jūsų MTEP veiklai artimiausią Sumanios specializacijos prioritetą. Pasirinkite vieną.
1) ENERGETIKA IR TVARI APLINKA
•
•
•
•

Prioritetas: Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos,
stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos
Prioritetas: Energijos ir kuro gamyba naudojant biomasę ar atliekas, atliekų apdorojimas, saugojimas ir
šalinimas
Prioritetas: Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba
Prioritetas: Saulės energijos įrenginiai bei jų panaudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos

2) SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS
•
•
•

Prioritetas: Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai
Prioritetas: Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai
Prioritetas: Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui

3) AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS
•
•
•

Prioritetas: Saugesnis maistas
Prioritetas: Funkcionalusis maistas
Prioritetas: Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (Biorafinavimas)

4) NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS
•
•
•
•

Prioritetas: Fotoninės ir lazerinės technologijos
Prioritetas: Funkcinės medžiagos ir dangos
Prioritetas: Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos
Prioritetas: Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

36

5) TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
•
•
•
•

Prioritetas: Sumanios transporto sistemos ir IRT
Prioritetas: Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai
Prioritetas: Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika
Prioritetas: IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos

6) ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ
•
•

Prioritetas: Modernios ugdymosi technologijos ir procesai
Prioritetas: Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai

E10. Ar po studijų baigimo Jūs esate dirbęs verslo įmonėje? Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Taip (klausti E20)
2. Ne (klausti E21)

E20. Kada Jūs dirbote verslo įmonėje?
1.
2.
3.

Dirbu šiuo metu
Dirbau per praėjusius 5 metus
Dirbau seniau nei prieš 5 metus

E11. Kiek laiko dirbate (dirbote) verslo įmonėje? Pažymėkite tinkamą variantą.
1.
2.
3.
4.
5.

Mažiau nei 1 metus.
Nuo 1 iki 3 metų.
Nuo 3 iki 5 metų.
Nuo 5 iki 10 metų.
Daugiau nei 10 metų.

E12. Ar verslo įmonėje užimate (užėmėte) vadovaujamas pareigas? Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Taip.
2. Ne.

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ. APKLAUSA BAIGTA!
E21. Jei turite, pateikite bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt
Kontaktinis asmuo: Žemyna Pauliukaitė- Gečienė. El. paštas: zemyna@mosta.lt, tel.: 8 5 2430129
Tyrimo vykdytojas: UAB „Factus Dominus“ Kontaktinis asmuo: Gabija Jarašiūnaitė. El.paštas: gabija@factus.lt, tel.: 865624141

PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Anketos ID. (įrašykite)
Institucijos pavadinimas (įrašykite)

o
o
o
o

Universitetas
Mokslinių tyrimų institutas
Valstybinis
Nevalstybinis
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Tyrėjų-vykdytojų klausimyno popierinė versija
TYRĖJAMS - VYKDYTOJAMS
VYKDYTOJAMS

Gerbiamas respondente!
Ši apklausa skirta išsiaiškinti, kokie veiksniai skatina bendrų veiklų atsiradimą tarp verslo ir mokslo, kokie veiksniai
trukdo bendrų veiklų atsiradimui, kaip vertintini iki šiol vykdytų mokslo ir verslo veiklų rezultatai. Ar įmonės noriai
bendradarbiauja su akademinio pasaulio atstovais? Kokios priežastys jas skatina tą daryti, o kas – kliudo? Kiek
verslas patenkintas mokslininkų teikiamomis paslaugomis? Ar bendradarbiavimas naudingas?
Jūsų atsakymai yra svarbūs – remiantis apklausos metu gautais rezultatais planuojama parengti rekomendacijas
inovacijų rėmimo politiką įgyvendinančioms valstybės institucijoms, kurios sumažintų kliūtis ir praplėstų mokslo ir
verslo bendradarbiavimo galimybes. Tikimės Jūsų pagalbos, kuri bus naudinga visiems.
Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.
Tyrimo užsakovas – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (www.mosta.lt)

B. ĮVADINIAI KLAUSIMAI

A00. Ar Jums yra tekę užimti vadovaujamas pareigas per pastaruosius 5-erius metus? Pažymėkite visus
tinkamus variantus.
4. Taip, teko eiti mokslo ir studijų institucijos padalinio vadovo pareigas. (Apklausą baigti. Pereiti prie vadovų
klausimyno).
5. Taip, vadovauju (esu vadovavęs) tyrėjų komandai MTEP* projekte. (Apklausą baigti. Pereiti prie vadovų
klausimyno).
6. Ne. (negali būti pažymėtas kartu su kitais).

A0. Kokios Jūsų pareigos?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
1. Vyriausiasis mokslo darbuotojas
2. Vyresnysis mokslo darbuotojas
3. Mokslo darbuotojas
4. Jaunesnysis mokslo darbuotojas
5. Profesorius
6. Docentas
7. Mokslininkas stažuotojas
8. Tyrėjas
9. Laborantas
10. Inžinierius
11. Nė vienas iš išvardintų (Apklausą baigti.).

A1.3. Ar per pastaruosius 5-erius metus Jūs

buvote įtrauktas į bendrus MTEP projektus su
verslo įmonėmis, kuriuos vykdo Jūsų institucija?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1. Taip
2. Ne

[Jei A00 atsakė į 1 – 2 variantą, priskirti tyrėjų – vadovų kvotai. Jei ne – priskirti tyrėjų vykdytojų kvotai. Sukurti kintamąjį „kvota“, kuris atskirtų
dvi grupes: tyrėjus – vadovus ir tyrėjus - vykdytojus]

*Šioje apklausoje naudojamas LR mokslo ir studijų įstatyme pateiktas „mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
(MTEP)“ apibrėžimas: MTEP – tai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė, technologinė) plėtra. MTEP
apima tris veiklos sritis:
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•
•
•

fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių, tuo metu neturint
tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami
specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus
ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

A4.3. Ar Jūs dalyvaujate bendruose MTEP projektuose su įmonėmis individualiai, ne per mokslo ir studijų
institucijas? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
1.
2.
3.
4.
5.

Taip, dirbu įmonėje pagal darbo sutartį.
Taip, parduodu verslo įmonėms paslaugas (pagal autorines sutartis, verslo pažymą ir pan.)
Taip, dalyvauju, bet neturiu sudaręs darbo sutarties (keičiuosi informacija neformaliai).
Taip, dalyvauju kita forma (kita įrašykite) ...
Ne. (Jei į A1.3. atsakė „ne“, klausti A5.; negali būti pažymėtas su kitais).

[Sukurti kintamąjį „bendradarbiavo“. Jei A1.3. arba A4.3. bent vienas „taip“, priskirti bendradarbiaujantiems (atsakymo variantas „taip“; kiti „ne“).

A2.3.a. Keliuose MTEP projektuose su verslo įmonėmis Jūs iš viso esate dalyvavęs per pastaruosius 5erius metus?
Pasirinkite.... [drop meniu] Klausimo A2.3.b. klausti tik jei dalyvavo daugiau nei 1 kartą.
A2.3.b. Kada paskutinį kartą dalyvavote bendrame MTEP projekte su verslo įmonėmis? Pažymėkite vieną
tinkamą atsakymą.
1.
2.
3.

Dalyvauju šiuo metu. (pereikite prie klausimo B1.3.)
Paskutinį bendrą MTEP projektą užbaigėme per praėjusius 3 metus. (pereikite prie klausimo B1.3.)
Paskutinį bendrą MTEP projektą užbaigėme seniau nei prieš 3 metus. Patikslinkite metus, kada paskutinį kartą
užbaigėte bendrą MTEP projektą (pereikite prie klausimo B1.3.)*

*pasirinkus šį variantą, pasitikslinti metus, kada ir leisti įrašyti tik keturis skaitmenis.
A5. Ar Jūs norėtumėte įsitraukti į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?
Pažymėkite tinkamą variantą.
3. Taip (pereikite prie A6.3. kl.)
4. Ne (pereikite prie C5.3. kl.)

A6.3. Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūs norite įsitraukti į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis?
Pažymėkite ne daugiau nei tris tinkamus variantus.
1. Noriu įgyti naujų žinių ir (ar) kompetencijų.
2. Noriu papildomai užsidirbti.
3. Galėčiau naudotis reikalinga infrastruktūra.
4. Galėčiau pradėti MTEP tyrimus dominančia tema.
5. Galėčiau tęsti pradėtus MTEP tyrimus.
6. Tai padėtų gerinti asmeninius mokslo rezultatus.
7. Kita (įrašykite) ...

A7.3. Kodėl Jūs iki šiol nesate įsitraukęs į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis? Pažymėkite vieną
labiausiai tinkamą atsakymą.
1. Nes mano padalinys nevykdo bendrų MTEP projektų su verslo įmonėmis.
2. Padalinys vykdo bendrus projektus, bet man dalyvauti nepasiūlė.
3. Siūlė, bet atsisakiau, nes projektai neatitiko mano kompetencijos.
4. Siūlė, bet neįsitraukiau, nes jaučiausi pernelyg užimtas.
5. Negalėjau įsitraukti, nes būčiau viršijęs leistiną darbo krūvį (1,5 etato).
6. Kita (įrašykite)...

[Atsakę į A7.3. pereikite prie C5.3. kl.]
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B. VEIKSNIAI, SKATINANTYS BENDRAS VEIKLAS

B1.3. Kodėl Jūs dalyvaujate bendruose MTEP projektuose su verslo įmonėmis? Pažymėkite ne daugiau kaip
tris labiausiai tinkamus atsakymus.
1. Galiu įgyti naujų žinių ir (ar) kompetencijų.
2. Galiu asmeniškai papildomai užsidirbti.
3. Galiu naudotis reikalinga infrastruktūra.
4. Galiu pradėti MTEP tyrimus dominančia tema.
5. Galiu tęsti pradėtus MTEP tyrimus.
6. Tai padeda gerinti asmeninius mokslo rezultatus.
7. Buvau priskirtas prie projekto vadovo nurodymu.
8. Kita (įrašykite) ...
C. VEIKSNIAI, TRUKDANTYS BENDRAS VEIKLAS

C1.3. Su kokiomis bendromis kliūtimis Jūs susiduriate įgyvendindami bendrus MTEP projektus su verslo
įmonėmis? Pažymėkite ne daugiau kaip tris labiausiai tinkamus atsakymus.
1. Laiko stoka dėl jau esančių įsipareigojimų universitetams, mokslinių tyrimų institutams.
2. Verslo įmonės neįvertina MTEP veiklos specifikos.
3. Universitetų, mokslinių tyrimų institutų administracijos darbo kultūra.
4. Paraiškų atrankos ir finansavimo tvarka.
5. Kitos kliūtys (įrašykite) ....
6. Niekas netrukdo. Bendri MTEP projektai įgyvendinami sklandžiai. [*šis variantas negali būti pažymėtais kartu su kitais]
C2. Ar Jūs buvote įsitraukęs į bendrus su verslo įmonėmis MTEP projektus, finansuotus viešojo sektoriaus
lėšomis 2007-2013 m. laikotarpyje ar vėliau? Pažymėkite tinkamą variantą.
1.
2.

Taip
Ne

C4.3. Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
Ne

1.

Aš galiu pasiūlyti verslui reikalingų sprendimų ar atlikti jam
reikalingas veiklas.

2.

Aš imuosi iniciatyvos įtraukti verslo įmones į MTEP projektus.

3.
4.
5.
6.
7.

Labiau
ne,
nei
taip

Labiau
taip,
nei ne

Taip

Nežinau
,negaliu
vertinti

Lietuvos įmonės pačios imasi iniciatyvos įtraukti mane į MTEP
projektus.
MTEP projektai tarp mokslo ir verslo, kuriuose dalyvavau, buvo
organizuojami per mano ar mano komandos asmeninius ryšius.
Verslo įmones, su kuriomis turiu bendrų veiklų, tenkina mano
vykdomų MTEP kokybė.
Man trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo galimybes.
Verslo įmonės nenori prisidėti prie žinių kūrimo, o tik gauti
prieigą prie technologijų ir žinių (realaus bendradarbiavimo
nėra).

C5.3. Jei turite konkrečių pasiūlymų, kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą MTEP srityje, įrašykite.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
[tie, kurie A1.3. = 2 AND A4.3. = 5, atsakę į šį klausimą pereina prie E bloko]
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D. BENDRŲ VEIKLŲ REZULTATAI IR JŲ POVEIKIO VERTINIMAS
D1. Ar Jūs esate patenkintas iki šiol vykusių MTEP projektų su verslo įmonėmis rezultatais? Pažymėkite
tinkamą variantą.
6. Patenkintas.
7. Labiau patenkintas, nei nepatenkintas.
8. Labiau nepatenkintas, nei patenkintas.
9. Nepatenkintas.
10. Nežinau, sunku pasakyti.

D2. Kaip vertinate santykį tarp iki šiol Jūsų įdėtų pastangų vykdant MTEP projektus su verslo įmonėmis ir
iš to gautos naudos? Pažymėkite tinkamą variantą.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gavau daug daugiau naudos, nei įdėjau pastangų.
Gavau daugiau naudos, nei įdėjau pastangų.
Gavau tiek pat naudos, kaip ir įdėjau pastangų.
Gavau mažiau naudos, nei įdėjau pastangų.
Gavau daug mažiau naudos, nei įdėjau pastangų.
Nežinau, negaliu įvertinti.

D3.3. Kuo Jums buvo naudingi bendri MTEP projektai su verslo įmonėmis? Pasirinkite ne daugiau nei tris
tinkamus variantus.
9. Pasinaudojau verslo įmonės patirtimi.
10. Pagreitinau mokslinių tyrimų atlikimą.
11. Gavau prieigą prie verslo įmonės infrastruktūros ir (ar) kitų išteklių.
12. Sukūriau intelektinę nuosavybę ir įgijau į ją teisę.
13. Gavau finansinės naudos.
14. Užmezgiau naudingų kontaktų.
15. Kita nauda (įrašykite) ...
16. Man bendradarbiavimas nebuvo naudingas*.
[* Šis variantas negali būti pažymėtas kartu su kitais.]

D5. Ar ateityje Jūs ketinate vykdyti MTEP projektus kartu su verslo įmonėmis? Pažymėkite tinkamą
atsakymą.
1. Taip
2. Ne (pereiti prie D7)

D6. Kiek tikėtina, kad Jūs ateityje vykdysite bendrus MTEP projektus su buvusiais ir (ar) esamais
partneriais (verslo įmonėmis)? Pažymėkite tinkamą atsakymą. Vertinkite paskutinę savo patirtį.
Labai
tikėtina

Visiškai
netikėtina

1


2


3


4


5

Nežinau,
negaliu
vertinti

N
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D7. Kokiame žemiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate pradėjęs vykdyti bendrus MTEP
projektus su verslo įmonėmis? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
TPL1: Idėjos patikrinimas: ištyrę sužinojome, kad idėja yra reali.
TPL2: Sprendimo parengimas: atlikę tyrimus sužinojome, kaip idėja gali būti įgyvendinta.
TPL3: Technologijos sukūrimas: atlikę tyrimus, modeliavimą ir bandymus sukūrėme atsikartojantį
technologinį procesą.
TPL4: Technologijos patikrinimas: atlikę tyrimus ir bandymus, sukūrėme veikiančią technologiją.
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę tyrimus ir bandymus
sukonstravome dalinai veikiantį prototipą.
TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę bandymus
sukonstravome pilnai veikianti prototipą.
TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas: išbandėme ir pademonstravome bandomąjį gaminį
(paslaugą) vartotojams.
TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas: turime bandomąją partiją, įvedėme produktą, paslaugą į
rinką.
TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai: į rinką įvestą galutinį produktą patobulinome
pagal konkrečius vartotojų poreikius.
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus. Pradėjome nuo (įrašyti) ...
D8. Kokiame aukščiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate baigęs vykdyti MTEP projektus su
verslo įmonėmis? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
TPL1: Idėjos patikrinimas: ištyrę sužinojome, kad idėja yra reali.
TPL2: Sprendimo parengimas: atlikę tyrimus sužinojome kaip idėja gali būti įgyvendinta.
TPL3: Technologijos sukūrimas: atlikę tyrimus, modeliavimą ir bandymus sukūrėme atsikartojantį
technologinį procesą.
TPL4: Technologijos patikrinimas: atlikę tyrimus ir bandymus, sukūrėme veikiančią technologiją.
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę tyrimus ir bandymus
sukonstravome dalinai veikiantį prototipą.
TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę bandymus
sukonstravome pilnai veikianti prototipą.
TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas: išbandėme ir pademonstravome bandomąjį gaminį
(paslaugą) vartotojams.
TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas: turime bandomąją partiją, įvedėme produktą, paslaugą į
rinką.
TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai: į rinką įvestą galutinį produktą patobulinome
pagal konkrečius vartotojų poreikius.
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus. Baigėme (įrašyti) ...
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E. DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI
E1. Kiek Jums metų?
Pažymėkite tinkamą variantą.
11. Iki 24 metų
12. 25 – 29 metai
13. 30 – 34 metai
14. 35 – 39 metai
15. 40 – 44 metai
16. 45 – 49 metai
17. 50 – 54 metai
18. 55 – 59 metai
19. 60 – 64 metai
20. 65 ir daugiau metų

E2. Jūs esate:
1. Vyras
2. Moteris
E4.3. Kokio padalinio vadovas yra Jūsų tiesioginis vadovas?
Pažymėkite visus tinkamus variantus.
8. Fakulteto
9. Instituto
10. Skyriaus
11. Katedros
12. Laboratorijos
13. Kita (įrašykite) ...

E5.3. Kiek laiko Jūs dirbate šiame padalinyje?
Pažymėkite tinkamą variantą.
5. Mažiau nei 2 m.
6. Nuo 2 iki 5 m.
7. Nuo 5 iki 10 m.
8. Daugiau nei 10 m.

E6.2. Kiek darbuotojų dirba Jūsų padalinyje?
Pažymėkite tinkamą variantą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1–5
6–9
10–15
16–20
21–25
25–30
31–50
51 ir daugiau

E7. Kada apsigynėte daktaro disertaciją? Pažymėkite tinkamą variantą. [drop down meniu+ daktaro laipsnio
neturiu]
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E8. Kokią dalį Jūsų laiko, skiriamo darbui, užima šios veiklos?
Ties kiekviena veikla įrašykite, kokią dalį Jūsų darbo laiko ji užima (100 proc. skalėje). Vertinkite ne pagal turimą etato
dydį, o pagal realiai tai veiklai skiriamą laiką.
Užima
Moksliniai tyrimai
Administracinis darbas
Dėstymas
Akademinės ir MTEP veiklos viešinimas
Kita (įrašykite)……………………………………………….
Iš viso:

%
%
%
%
%
100 %

E9. Jūsų pagrindinė mokslo sritis, kurioje vykdote MTEP:
Pažymėkite tinkamą variantą.
7. Humanitariniai mokslai
8. Socialiniai mokslai
9. Fiziniai mokslai
10. Žemės ūkio mokslai
11. Biomedicinos mokslai
12. Technologijos mokslai

E13. Pasirinkite Jūsų MTEP veiklai artimiausią Sumanios specializacijos prioritetą. Pasirinkite vieną.
1) ENERGETIKA IR TVARI APLINKA
•
•
•
•

Prioritetas: Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos,
stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos
Prioritetas: Energijos ir kuro gamyba naudojant biomasę ar atliekas, atliekų apdorojimas, saugojimas ir
šalinimas
Prioritetas: Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba
Prioritetas: Saulės energijos įrenginiai bei jų panaudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos

2) SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS
•
•
•

Prioritetas: Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai
Prioritetas: Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai
Prioritetas: Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui

3) AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS
•
•
•

Prioritetas: Saugesnis maistas
Prioritetas: Funkcionalusis maistas
Prioritetas: Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (Biorafinavimas)

4) NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS
•
•
•
•

Prioritetas: Fotoninės ir lazerinės technologijos
Prioritetas: Funkcinės medžiagos ir dangos
Prioritetas: Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos
Prioritetas: Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

5) TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
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•
•
•
•

Prioritetas: Sumanios transporto sistemos ir IRT
Prioritetas: Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos (modeliai)
Prioritetas: Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika
Prioritetas: IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos

6) ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ
•
•

Prioritetas: Modernios ugdymosi technologijos ir procesai
Prioritetas: Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai

E10. Ar po studijų baigimo Jūs esate dirbęs verslo įmonėje? Pažymėkite tinkamą variantą.
3. Taip (klausti E20)
4. Ne (Klausti E21)

E20. Kada Jūs dirbote verslo įmonėje?
4.
5.
6.

Dirbu šiuo metu
Dirbau per praėjusius 5 metus
Dirbau seniau nei prieš 5 metus

E11. Kiek laiko dirbate (dirbote) verslo įmonėje? Pažymėkite tinkamą variantą.
6. Mažiau nei 1 metus.
7. Nuo 1 iki 3 metų.
8. Nuo 3 iki 5 metų.
9. Nuo 5 iki 10 metų.
10. Daugiau nei 10 metų.

E12. Ar verslo įmonėje užimate (užėmėte) vadovaujamas pareigas? Pažymėkite tinkamą variantą.
3. Taip.
4. Ne.

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ. APKLAUSA BAIGTA!
E21. Jei turite, pateikite bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt
Kontaktinis asmuo: Žemyna Pauliukaitė- Gečienė. El. paštas: zemyna@mosta.lt, tel.: 8 5 2430129
Tyrimo vykdytojas: UAB „Factus Dominus“ Kontaktinis asmuo: Gabija Jarašiūnaitė. El.paštas: gabija@factus.lt, tel.: 865624141

Anketos ID. (įrašykite)
PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Institucijos pavadinimas (įrašykite)

o
o
o
o

Universitetas
Mokslinių tyrimų institutas
Valstybinis,
Nevalstybinis
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Verslo atstovų klausimyno el. versija

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Verslo atstovų klausimyno popierinė versija
VERSLO ĮMONĖMS

Gerbiamas respondente!
Ši apklausa skirta išsiaiškinti, kokie veiksniai skatina bendrų veiklų atsiradimą tarp verslo ir mokslo, kokie
veiksniai trukdo bendrų veiklų atsiradimui, kaip vertintini iki šiol vykdytų mokslo ir verslo veiklų rezultatai. Ar
įmonės noriai bendradarbiauja su akademinio pasaulio atstovais? Kokios priežastys jas skatina tą daryti, o kas
– kliudo? Kiek verslas patenkintas mokslininkų teikiamomis paslaugomis? Ar bendradarbiavimas naudingas?
Jūsų atsakymai yra svarbūs – remiantis apklausos metu gautais rezultatais planuojama parengti
rekomendacijas inovacijų rėmimo politiką įgyvendinančioms valstybės institucijoms, kurios sumažintų kliūtis
ir praplėstų mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybes. Tikimės Jūsų pagalbos, kuri bus naudinga visiems.
Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.
Tyrimo užsakovas – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (www.mosta.lt)

C. ĮVADINIAI KLAUSIMAI

A1.1. Kokia Jūsų įmonės MTEP* bendradarbiavimo su universitetais, mokslinių tyrimų institutais patirtis?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
1.
2.
3.
4.
5.

Dalyvavome bendruose MTEP projektuose.
Pirkome MTEP paslaugas iš universitetų, mokslinių tyrimų institutų.
Pardavėme paslaugas ar produktus universitetams, mokslinių tyrimų institutams.
Finansavome bendras MTEP veiklas savo lėšomis.
Patirties neturime (pereikite prie klausimo A4.1.).

* Šioje apklausoje naudojamas LR mokslo ir studijų įstatyme pateiktas „mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)“
apibrėžimas: MTEP – tai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė, technologinė) plėtra. MTEP apima tris veiklos
sritis:
• fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių, tuo metu neturint tikslo
konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
• taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami
specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
• eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir
įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

A2.1.c. Su kuo Jūsų įmonė per pastaruosius 5-erius metus turėjo bendrų projektų, pagal kuriuos vykdė
mokslinių tyrimų arba eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas arba pirko paslaugas? Pažymėkite visus
tinkamus atsakymus.
1. Lietuvos universitetais*
2. Lietuvos kolegijomis*
3. Lietuvos mokslinių tyrimų institutais*
4. Užsienio universitetais*
5. Užsienio kolegijomis*
6. Užsienio mokslinių tyrimų institutais*
7. Lietuvos įmonėmis
8. Užsienio įmonėmis
9. Klasteriais ar kitomis asocijuotomis struktūromis
10. Kita (įrašykite) ...
[*Jei nepažymėtas nė vienas iš šių variantų su*, perklausti, ar A1.1 teisingai pažymėjo atsakymą. Jei A1.1. <už 5, tai A2.1. kl.
būtinai turi būti pažymėtas bent vienas su*]
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A3. Koks Jūsų vaidmuo bendruose MTEP projektuose su universitetais, mokslinių tyrimų institutais?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.

1.
2.
3.
4.
5.

MTEP projekto koordinatorius.
MTEP projekto partneris.
MTEP projekto subrangovas.
Paslaugų teikėjas MTEP projektui.
Kita (įrašykite) ...

A2.2.a. Keliuose iš viso MTEP projektuose su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais Jūsų įmonė
dalyvavo per pastaruosius 5-erius metus?
Pasirinkite.... [drop meniu]
A2.1.b. Kada paskutinį kartą Jūsų įmonė dalyvavo bendrame MTEP projekte su universitetais ar mokslinių
tyrimų institutais? Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą.
4.
5.
6.

Dalyvaujame šiuo metu.
Paskutinį bendrą MTEP projektą užbaigėme per praėjusius 3 metus.
Paskutinį bendrą MTEP projektą užbaigėme seniau nei prieš 3 metus. Patikslinkite metus, kada paskutinį kartą
užbaigėte bendrą MTEP projektą*

*pasirinkus šį variantą, pasitikslinti metus, kada ir leisti įrašyti tik keturis skaitmenis.
A4.1. Ar Jūsų įmonė vykdo MTEP projektus pasitelkusi universitetų ir (ar) mokslinių tyrimų institutų
darbuotojus tiesiogiai, ne per mokslo ir studijų institucijas? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
1.
2.
3.
4.
5.

Taip, turime su jais sudarę darbo sutartis. (klausti B1.1.)
Taip, perkame jų paslaugas (pagal autorines sutartis, verslo pažymą ir pan.) (klausti B1.1.)
Taip, naudojamės jų paslaugomis, bet neturime sudarę darbo sutarčių (keičiamės informacija neformaliai).
(klausti B1.1.)
Taip, kita forma (įrašykite) ... (klausti B1.1.)
Ne, jų paslaugomis nesinaudojame. (Jei A1.1.= 5, tai klausti A5; jei A1.1.=1-4, tai klausti B1.1. Šis variantas
negali būti pažymėtas su kitais)

[Jei A1.1. arba A4.1. yra bent vienas „taip“, priskirti bendradarbiaujantiems ir sukurti kintamąjį „bendradarbiavo“ (atsakymo variantas „taip“;
jei A1.1.= 5 arba A4.1.=5, tai atsakymo variantas „ne“)

A5. Ar Jūsų įmonė norėtų vykdyti bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
5.
6.

Taip.
Ne. (pereikite prie A8.1.)

A6.1. Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūsų įmonė nori pradėti bendrus MTEP projektus su universitetais
ar mokslinių tyrimų institutais? Pažymėkite ne daugiau nei tris tinkamus variantus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mūsų įmonei trūksta reikalingų aukštos kompetencijos darbuotojų.
Mūsų įmonei nepakanka reikalingos infrastruktūros (įrangos ir (ar) patalpų).
Mūsų įmonei trūksta specifinių mokslinių žinių.
Mūsų įmonė nori kurti naujas ir (arba) vystyti esamas technologijas.
Norime universitetams, mokslinių tyrimų institutams parduoti savo produktus ir (arba) paslaugas, infrastruktūrą.
Norime pasinaudoti galimybe bendrai pritraukti viešąjį finansavimą įmonės veikloms vykdyti.
Kita (įrašykite) ....
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A7.1. Dėl kokių svarbiausių priežasčių Jūsų įmonė iki šiol nevykdė MTEP projektų su universitetais ar
mokslinių tyrimų institutais? Pažymėkite ne daugiau nei tris tinkamus atsakymus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trūksta informacijos. Nežinome, nuo ko pradėti.
Nerandame MTEP projektui tinkamos finansavimo priemonės.
Nerandame galimybės prisitraukti finansavimo MTEP projektui iš privačių šaltinių.
Negavome viešojo finansavimo.
Nerandame MTEP projektui tinkamų partnerių.
Kontaktavome, bet nebuvo susidomėjimo iš universitetų, mokslinių tyrimų institutų pusės.
Tarėmės, bet netenkino MTEP projekto sąlygos.
Nepavyko parengti MTEP projekto.
Kita (įrašykite) ...

[Atsakę į A7. klausimą pereikite prie C5.1.]
A8.1. Kodėl Jūsų įmonė nenori vykdyti MTEP projektų su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Pažymėkite vieną labiausiai tinkamą atsakymus.
1.
2.
3.
4.
5.

Mūsų įmonė neužsiima veikla, kuriai reikėtų bendradarbiauti su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais.
Mokslininkų pagalba nereikalinga, nes patys turime reikiamos kvalifikacijos darbuotojų.
Nenorime atskleisti įmonės turimų žinių ir (ar) technologijų.
Neapsimoka. Manome, kad bendradarbiavimo kaštai bus didesni negu nauda.
Kita (įrašykite) ...

A9.1. Kas Jūsų įmonę paskatintų pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių
tyrimų institutais? Pažymėkite ne daugiau nei tris tinkamus variantus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aiškiai pateikta informacija apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybes.
Jei universitetų, mokslinių tyrimų institutų veiklos rezultatai būtų tiesiogiai pritaikomi įmonės produktų
kūrimui.
Jei universitetuose, mokslinių tyrimų institutuose būtų paprastesnė sprendimų priėmimo tvarka.
Jei būtų galimybė pretenduoti į aiškiai apibrėžtą ir teisiškai reglamentuotą intelektinės nuosavybės dalį.
Jei būtų galimybė prisitraukti viešąjį finansavimą bendrų MTEP projektų kofinansavimui.
Įmonė kol kas nemato realaus poreikio bendradarbiauti su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais. (šis
variantas negali būti pažymėtas kartu su kitais)
Kita (įrašykite) ...

[Atsakę į A9. klausimą pereikite prie C5.1.]
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B. VEIKSNIAI, SKATINANTYS BENDRAS VEIKLAS

B1.1. Kodėl Jūsų įmonė vykdo ar vykdė bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais? Pažymėkite ne daugiau kaip tris labiausiai tinkamus atsakymus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trūksta aukštos kompetencijos darbuotojų.
Nepakanka reikalingos infrastruktūros (įrangos, patalpų).
Norime padengti įmonės veiklos kaštus.
Mūsų kuriamiems naujiems produktams ar paslaugoms reikalingos naujos žinios ir (ar) technologijos.
Norime universitetams, mokslinių tyrimų institutams pasiūlyti savo produktus ir (arba) paslaugas.
Norime pasisemti idėjų, kurios gali būti panaudotos tolimesnėje įmonės veikloje.
Kita (įrašykite) ....

B2. Kokiomis lėšomis vykdomi Jūsų bendri MTEP projektai su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
9. Viešojo sektoriaus lėšomis.
10. Įmonės lėšomis.
11. Įmonės ir universiteto ir (ar) mokslinių tyrimų institutų lėšomis.
12. Įmonės lėšomis su daliniu viešuoju finansavimu.
13. Prisidedant universitetui ir (ar) mokslinių tyrimų institutui netiesioginėmis išlaidomis (pvz. darbuotojo darbo
etato dalies priskyrimu).
14. Prisidedant įmonei netiesioginėmis išlaidomis (pvz. darbuoto darbo etato dalies priskyrimu).
15. Tiek įmonei, tiek universitetui ir (ar) mokslinių tyrimų institutui prisidedant tik netiesioginėmis išlaidomis (pvz.
darbuotojų etatų priskyrimu).
16. Kita (įrašykite) ....

B3. Kas iš žemiau nurodytų tarpininkų įtraukė Jūsų įmonę į MTEP projektus su universitetais ar mokslinių
tyrimų institutais? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Projektinių paraiškų rengėjai.
Teisininkai.
Patentiniai patikėtiniai.
Mokslo ir technologijų parkai.
Mokslo ir inovacijų agentūra (MITA) (išskyrus atvejus, kai agentūra finansuoja).
Lietuvos inovacijų centras (LIC).
VšĮ „Investuok Lietuvoje“.
VšĮ „Versli Lietuva“.
Regioniniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Klasterius administruojančios įmonės ar įstaigos.
Verslo asociacijos.
Mokslininkų visuomeninės organizacijos.
Įsitraukėme per asmenines ar profesines pažintis, nesinaudojome tarpininkų paslaugomis.
Įsitraukėme sukontaktavę tiesiogiai, prieš tai vieni kitų nepažinojome.
Kita (įrašykite) ....
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C. VEIKSNIAI, TRUKDANTYS BENDROMS VEIKLOMS

C1.1. Su kokiomis bendromis kliūtimis Jūs susiduriate vykdydami bendrus MTEP projektus su
universitetais, mokslinių tyrimų institutais? Pažymėkite ne daugiau kaip tris labiausiai tinkamus atsakymus.
Komplikuotas ir lėtas sutarčių sudarymo su universitetais, mokslinių tyrimų institutais procesas.
Intelektinės nuosavybės teisinis reglamentavimas universitetuose, mokslinių tyrimų institutuose.
MTEP veikloms vystyti reikalingų finansinių lėšų trūkumas mūsų įmonėje.
MTEP veikloms vystyti reikalingų finansinių lėšų trūkumas universitetuose, mokslinių tyrimų institutuose.
Mūsų įmonės bendradarbiavimą su universitetais, mokslinių tyrimų institutais apsunkina juose esanti teisinė
sprendimų priėmimo tvarka.
6. Mūsų įmonės bendradarbiavimą su universitetais, mokslinių tyrimų institutais apsunkina darbo kultūros
skirtumai.
7. Neturime kvalifikuoto personalo, galinčio koordinuoti MTEP projektų rengimą ir vykdymą.
8. Sudėtingas bendrų MTEP projektų valdymas: atima daug laiko ir prideda papildomų kaštų.
9. Kitos kliūtys (įrašykite) ....
10. Niekas netrukdo. Bendri MTEP projektai įgyvendinami sklandžiai.*
1.
2.
3.
4.
5.

[*Pažymėjus šį variantą kiti variantai negali būti pažymėti.]
C2. Ar Jūsų įmonė kartu su universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų institutais vykdė MTEP projektus,
finansuojamus viešojo sektoriaus lėšomis 2007-2013 m. laikotarpyje ar vėliau? Pažymėkite tinkamą variantą.
3.
4.

Taip. (atsakyti į klausimą C3)
Ne. (pereiti prie klausimo C4.1.)

C3. Kokias matote didžiausias administracines kliūtis, trukdžiusias Jums sklandžiai vykdyti MTEP veiklas,
finansuojamas viešojo sektoriaus lėšomis? Pažymėkite ne daugiau kaip tris labiausiai tinkamus atsakymus.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sudėtingas projekto paraiškos rengimas, pateikimas.
Daug laiko atimantis komunikavimas su finansavimą skirstančiomis institucijomis.
Neaišku, kokios MTEP išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis.
Per daug biurokratijos atsiskaitant už projekto rezultatus.
Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas projektus administruojančiose institucijose.
Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos trūkumas universitetuose, mokslinių tyrimų institucijose.
Intelektinės nuosavybės teisių pasidalinimas.
Ilgai trunkantys viešieji pirkimai MTEP projekto eigoje.
Projekto įgyvendinimo metu išsiskyrė interesai dėl projekto rezultatų.
Kitas kliūtis (įrašykite) ...
Nematome kliūčių.*

[*Pažymėjus šį variantą kiti variantai negali būti pažymėti.]
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C4.1. Ar Jūs pritariate, ar nepritariate šiems teiginiams? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Vertinkite iš savo įmonės
perspektyvos.

Ne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

Labiau
ne, nei
taip

Labiau
taip,
nei ne

Taip

Nežinau
negaliu
vertinti

Lietuvos universitetai ir mokslinių tyrimų institutai gali pasiūlyti
mūsų įmonei reikalingus sprendimus ar atlikti reikalingas veiklas.
Lietuvos universitetai, mokslinių tyrimų institutai imasi iniciatyvos
įtraukti mūsų įmonę į MTEP projektus.
Mūsų įmonė pati imasi iniciatyvos įtraukti Lietuvos universitetus,
mokslinių tyrimų institutus į MTEP projektus.
Mūsų įmonės MTEP veiklų negalėtume realizuoti be universitetų,
mokslinių tyrimų institutų tyrėjų pagalbos.
Mūsų įmonės MTEP projektai tarp mokslo ir verslo organizuojami
per mano ar mano komandos asmeninius ryšius.
Mūsų įmonė vykdo bendrus MTEP projektus su tyrėjais tiesiogiai,
o ne su juos įdarbinančiais universitetais, mokslinių tyrimų
institutais.
Lietuvos universitetų ar mokslinių tyrimų institutų MTEP
paslaugų, susijusių su mūsų įmonės veiklos sritimi, kokybė tenkina
mūsų įmonę.
Mūsų įmonės MTEP projektai finansuojami iš įmonės lėšų
(nekofinansuojant valstybei).
Bendradarbiaujame su universitetais ir mokslinių tyrimų
institutais tik užsitikrinę, kad turėsime išskirtines naudojimosi
teises sukurtomis žinioms ir (ar) technologijomis.
Mūsų įmonės MTEP projektai vykdomi privačių investuotojų
lėšomis.
Investicijos į MTEP būtinos mūsų įmonės konkurencingumui
užtikrinti.
Mums trūksta aiškiai pateiktos informacijos apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo galimybes.

C5.1. Jei turite konkrečių pasiūlymų, kokios priemonės galėtų paskatinti ar sustiprinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą MTEP srityje, įrašykite.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
[“nebendradarbiaujantys” po šio klausimo pildo E bloką]
D. BENDRŲ VEIKLŲ REZULTATAI IR JŲ POVEIKIO VERTINIMAS
D1. Ar Jūs esate patenkinti iki šiol vykusių bendrų MTEP projektų su universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais rezultatais? Pažymėkite tinkamą variantą.
11. Patenkinti
12. Labiau patenkinti, nei nepatenkinti.
13. Labiau nepatenkinti, nei patenkinti.
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14. Nepatenkinti.
15. Nežinau, sunku pasakyti.

D2. Kaip vertinate santykį tarp iki šiol įmonės įdėtų pastangų vykdant MTEP projektus su universitetais ar
mokslinių tyrimų institutais ir iš to gautos naudos? Pažymėkite tinkamą variantą.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gavome daug daugiau naudos, nei įdėjome pastangų
Gavome daugiau naudos, nei įdėjome pastangų.
Gavome tiek pat naudos, kiek ir įdėjome pastangų.
Gavome mažiau naudos, nei įdėjome pastangų.
Gavome daug mažiau naudos, nei įdėjome pastangų.
Nežinau, negaliu įvertinti.

D3.1. Kuo Jūsų įmonei buvo naudingi bendri MTEP projektai su universitetais ar mokslinių tyrimų
institutais? Pasirinkite ne daugiau nei tris tinkamus variantus.
17. Pasinaudojome išorinių ekspertų patirtimi ir žiniomis.
18. Suradome naujų, kvalifikuotų darbuotojų.
19. Pagreitinome naujų produktų kūrimą.
20. Gavome prieigą prie universitetų, mokslinių tyrimų institutų infrastruktūros (įrangos ir (ar) patalpų).
21. Įgijome teisę į intelektinę nuosavybę.
22. Gavome finansinės naudos (jei šis variantas pasirinktas - klausti D4. Kitu atveju D4. neklausti).
23. Kita nauda (įrašykite) ...
24. Mūsų įmonei bendradarbiavimas nebuvo naudingas.*
[* Šis variantas negali būti pažymėtas kartu su kitais.]
D4. Kaip bendrų MTEP projektų rezultatai buvo panaudoti finansinei naudai gauti? Pažymėkite visus Jums
tinkančius variantus.
1. MTEP projektų rezultatai pagerino esamus įmonės produktus, kurie tapo konkurencingesni.
2. MTEP projektų rezultatai padėjo sukurti naujus įmonės produktus, kurie buvo sėkmingai įvesti į rinką.
3. Sukūrėme technologiją, kuri buvo patentuota ir parduota.
4. Sukūrėme technologiją, kuri buvo patentuota ir licencijuota.
5. Sukūrėme dizainą, kuris buvo patentuotas ir parduotas ar licencijuotas.
6. Sukūrėme prekės ženklą, kuris tapo įmonės nuosavybe.
7. Kita (įrašykite) ...

D5. Ar ateityje Jūs ketinate vykdyti MTEP projektus kartu su universitetais, mokslinių tyrimų institutais?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. Taip.
2. Ne. (pereiti prie D7)

D6. Kiek tikėtina, kad Jūs ateityje vykdysite MTEP projektus su buvusiais ir (ar) esamais partneriais
(universitetais, mokslinių tyrimų institutais)? Pažymėkite tinkamą atsakymą. Vertinkite paskutinę savo patirtį.
Labai
tikėtina

Visiškai
netikėtina

1


2


3


4


5

Nežinau,
negaliu
vertinti

N
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D7. Kokiame žemiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate pradėję vykdyti MTEP projektus su
universitetais, mokslinių tyrimų institutais? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
TPL1: Idėjos patikrinimas: ištyrę sužinojome, kad idėja yra reali.
TPL2: Sprendimo parengimas: atlikę tyrimus sužinojome, kaip idėja gali būti įgyvendinta.
TPL3: Technologijos sukūrimas: atlikę tyrimus, modeliavimą ir bandymus sukūrėme atsikartojantį
technologinį procesą.
TPL4: Technologijos patikrinimas: atlikę tyrimus ir bandymus sukūrėme veikiančią technologiją.
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę tyrimus ir bandymus
sukonstravome dalinai veikiantį prototipą.
TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę bandymus
sukonstravome pilnai veikianti prototipą.
TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas: išbandėme ir pademonstravome bandomąjį gaminį
(paslaugą) vartotojams.
TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas: turime bandomąją partiją, įvedėme produktą, paslaugą į
rinką.
TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai: į rinką įvestą galutinį produktą patobulinome
pagal konkrečius vartotojų poreikius.
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus. Pradėjome nuo (įrašyti) ...
D8. Kokiame aukščiausiame technologijos parengties lygyje (TPL) esate baigę vykdyti MTEP projektus su
universitetais, mokslinių tyrimų institutais? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
TPL1: Idėjos patikrinimas: ištyrę sužinojome, kad idėja yra reali.
TPL2: Sprendimo parengimas: atlikę tyrimus sužinojome, kaip idėja gali būti įgyvendinta.
TPL3: Technologijos sukūrimas: atlikę tyrimus, modeliavimą ir bandymus sukūrėme atsikartojantį
technologinį procesą.
TPL4: Technologijos patikrinimas: atlikę tyrimus ir bandymus sukūrėme veikiančią technologiją.
TPL5: Dalinai veikiančio gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę tyrimus ir bandymus
sukonstravome dalinai veikiantį prototipą.
TPL6: Pilnai veikiančio, patikrinto gaminio (paslaugos) prototipo sukūrimas: atlikę bandymus
sukonstravome pilnai veikianti prototipą.
TPL7: Bandomojo gaminio (paslaugos) sukūrimas: išbandėme ir pademonstravome bandomąjį gaminį
(paslaugą) vartotojams.
TPL8: Galutinio produkto (paslaugos) sukūrimas: turime bandomąją partiją, įvedėme produktą, paslaugą į
rinką.
TPL9: Produkto (paslaugos) papildomas adaptavimas rinkai: į rinką įvestą galutinį produktą patobulinome
pagal konkrečius vartotojų poreikius.
Negalime tiksliai priskirti pagal nurodytus TPL lygių aprašymus. Baigėme (įrašyti) ...
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E. DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI
E14. Koks Jūsų įmonės teisinis statusas? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Individuali įmonė.
Uždaroji akcinė bendrovė/ akcinė bendrovė.
Ūkinė bendrija.
Savivaldybės įmonė/valstybės įmonė.
Kooperatyvinė bendrovė.
Mažoji bendrija.
Kita (įrašykite) ...

E15. Jūsų įmonė yra: Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1.
2.
3.

Lietuvos kapitalo įmonė.
Užsienio kapitalo įmonė.
Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonė.

E16. Kiek metų Jūsų įmonei? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
9.
10.
11.
12.
13.

Mažiau nei 1 metai.
Nuo 1 iki 3 metų.
Nuo 3 iki 5 metų.
Nuo 5 iki 10 metų.
Daugiau nei 10 metų.

E17. Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
10. 1–5 darbuotojai.
11. 6–9 darbuotojai.
12. 10–49 darbuotojai.
13. 50–249 darbuotojai.
14. 250 ir daugiau darbuotojų.

E18. Kokios Jūsų įmonės metinės pajamos? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iki 200 tūkst. €
200–500 tūkst. €
500 tūkst.–1 mln. €
1–2 mln. €
2–7 mln. €
7–40 mln. €
Daugiau nei 40 mln. €

E19. Kurioje apskrityje registruota Jūsų įmonė? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alytaus apskritis
Kauno apskritis
Klaipėdos apskritis
Marijampolės apskritis
Panevėžio apskritis
Šiaulių apskritis
Tauragės apskritis
Telšių apskritis
Utenos apskritis
Vilniaus apskritis
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E13. Pasirinkite Jūsų įmonės MTEP veiklai artimiausią Sumanios specializacijos prioritetą.
Pasirinkite vieną iš sąrašo.

1) ENERGETIKA IR TVARI APLINKA
•
•
•
•

Prioritetas: Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos,
stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos.
Prioritetas: Energijos ir kuro gamyba naudojant biomasę ar atliekas, atliekų apdorojimas, saugojimas ir
šalinimas.
Prioritetas: Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba.
Prioritetas: Saulės energijos įrenginiai bei jų panaudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos.

2) SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS
•
•
•

Prioritetas: Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.
Prioritetas: Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai.
Prioritetas: Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

3) AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS
•
•
•

Prioritetas: Saugesnis maistas.
Prioritetas: Funkcionalusis maistas.
Prioritetas: Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (Biorafinavimas).

4) NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS
•
•
•
•

Prioritetas: Fotoninės ir lazerinės technologijos.
Prioritetas: Funkcinės medžiagos ir dangos.
Prioritetas: Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos.
Prioritetas: Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.

5) TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
•
•
•
•

Prioritetas: Sumanios transporto sistemos ir IRT.
Prioritetas: Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos ar
modeliai.
Prioritetas: Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika.
Prioritetas: IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos.

6) ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ
•
•

Prioritetas: Modernios ugdymosi technologijos ir procesai.
Prioritetas: Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai.
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E2. Jūs esate:
1.
2.

Vyras.
Moteris.

E1. Kiek Jums metų? Pažymėkite tinkamą atsakymą.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Iki 24 metų.
25–29 metai.
30–34 metai.
35–39 metai.
40–44 metai.
45–49 metai.
50–54 metai.
55–59 metai.
60–64 metai.
65 ir daugiau metų.

E7.1. Koks Jūsų išsilavinimas (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu)?
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
1. Vidurinis.
2. Profesinis.
3. Profesinis bakalauras (kolegija).
4. Bakalauras (universitetas).
5. Magistras.
6. Mokslų daktaras.
7. Kita (įrašykite) ............................

E3. Kokios Jūsų pareigos įmonėje? Įrašykite ...
E10. Ar Jūs dirbate (esate dirbęs) universitete, mokslinių tyrimų institute? Pažymėkite tinkamą variantą.
1.
2.

Taip (klausti E20.1.)
Ne (klausti E21)

E20.1. Kada Jūs dirbote universitete, mokslinių tyrimų institute įmonėje? Pažymėkite tinkamą variantą.
1.
2.
3.

Dirbu šiuo metu
Dirbau per praėjusius 5 metus
Dirbau seniau nei prieš 5 metus

E11. Kiek laiko dirbate (dirbote) universitete, mokslinių tyrimų institute? Pažymėkite tinkamą variantą.
1.
2.
3.
4.
5.

Mažiau nei 1 metus.
Nuo 1 iki 3 metų.
Nuo 3 iki 5 metų.
Nuo 5 iki 10 metų.
Daugiau nei 10 metų.

E12. Ar universitete, mokslinių tyrimų institute užimate (užėmėte) vadovaujamas pareigas? Pažymėkite
tinkamą variantą.
1. Taip.
2. Ne.

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ. APKLAUSA BAIGTA!
E21. Jei turite, pateikite bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
..............................................................................................................................................................................................
Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt
Kontaktinis asmuo: Žemyna Pauliukaitė- Gečienė. El. paštas: zemyna@mosta.lt, tel.: 8 5 2430129
Tyrimo vykdytojas: UAB „Factus Dominus“. Kontaktinis asmuo: Gabija Jarašiūnaitė. El.paštas: gabija@mosta.lt, tel.: 865624141

PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Anketos ID. (įrašykite)
Įmonės pavadinimas (įrašykite)
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Lydraščių siunčiamų aukštosioms mokykloms ir tyrimų institutams pavyzdys

Lydraščio siunčiamo verslo įmonėms pavyzdys

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS)
MOKSLO SISTEMOS SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ SOCIALINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOMS SUTEIKTI
1. Situacijos apibūdinimas
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau – Centras) vykdomo projekto „Mokslo ir studijų
pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001) metu
numatoma parengti ir išbandyti mokslo sistemos suinteresuotų šalių socialinių tyrimų metodiką, kuri leistų atskleisti
suinteresuotų šalių nuomones ir nuostatas apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje
vykstantį bendradarbiavimą tarp tyrėjų ir verslo įmonių. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimui viešąją
politiką šioje srityje įgyvendinančios institucijos skiria didelį dėmesį, tačiau, kaip rodo atskiri tyrimų ir apibendrintų
politikos priemonių įgyvendinimą vertinančių analizių duomenys, kol kas šio bendradarbiavimo mastas yra žemas:
1) mažos MTEP institucijų ir verslo subjektų bendrų veiklų (bendradarbiavimo projektų, perkamų/ teikiamų
paslaugų MTEP srityje) apimtys; 2) mažas MTEP institucijų ir verslo subjektų sukurtų naujų žinių (bendraautorinių
mokslo darbų) ir/arba eksperimentinės plėtros veiklų metu bendrai sukurtų naujų komercializuojamų
(patentuojamų, parduodamų, licencijuojamų) technologijų skaičius. Siekiant giliau išnagrinėti šią problemą būtina
atlikti apklausas, padėsiančias atskleisti veiksnius, suinteresuotųjų šalių nuomone, skatinančius ir/ar stabdančius
tyrėjų ir verslo atstovų tarpusavio bendradarbiavimą. Mokslo institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimo MTEP
srityje analizė, paremta tęstinių apklausų duomenų analize, suteiktų galimybę gerinti esamą situaciją.
2. Paslaugų teikimo tikslas, uždaviniai ir planuojami rezultatai
2.1. Paslaugos teikimo tikslas – pagal Centro pateiktas kvotas atlikti reprezentatyvias mokslo sistemos
suinteresuotųjų šalių (kitaip – tikslinių grupių) apklausas.
2.2. Uždaviniai paslaugų teikėjui:
a) Atlikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų tikslinių grupių apklausas pagal Centro pateiktas kvotas
bei Centro parengtus klausimynus.
b) Remiantis gautais apklausų rezultatais, parengti 2 apklausos vykdymo ataskaitas ir ataskaitas pagal tikslines
grupes.
2.3. Apklausų tikslinės grupės ir apklausos forma
1 lentelė.
Tikslinė
grupė

Tyrėjai
(vadovai ir
vykdytojai)

Apklausos forma1
Tikslinės grupės charakteristika
Valstybinių ir nevalstybinių
universitetų bei valstybinių mokslinių
tyrimų institutų vyriausieji mokslo
darbuotojai, vyresnieji mokslo
darbuotojai, mokslo darbuotojai,
mokslininkai stažuotojai, jaunesnieji
mokslo darbuotojai, tyrėjai, profesoriai,
docentai. Taip pat – valstybinių ir
nevalstybinių universitetų bei
valstybinių mokslinių tyrimų institutų
struktūrinių padalinių vadovai
(prorektoriai, dekanai, katedrų vedėjai,
institutų vadovai ir pan.)

CAPI (angl.
Computer Assisted
Personal
interview)2
ar
CAWI (angl.
Computer Aided
Web
Interviewing)3
(visi klausimai turi
būti privalomi
užpildyti)

Preliminarus
Respondentų
populiacijos
skaičius
skaičius

6723

1000

Šiais atvejais paslaugų teikėjas gali pasirinkti kokią nurodytą apklausos formą taikyti; gali taikyti ir abu nurodytus būdus.
Tai apklausos būdas, kai apklausa vykdoma tiesiogiai bendraujant su respondentu (angl. face to face), duomenis fiksuojant
kompiuteryje.
3
Tai apklausos būdas, kai apklausa vykdoma internetu.
1

2
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MTEP veiklą vykdančių verslo
įmonių (kurios 2014-2015 m. gavo
finansavimą MTEPI veikloms
atrinktose priemonėse (Idėja LT,
Intelektas LT, Intelektas LT+, PRO
LT, Inoklaster LT, Inoklaster LT+)
Verslo
ir (arba) 2017 m. gavo finansavimą
įmonių4
iš „Intelektas. Bendri mokslo-verslo
vadovaujantys
projektai“ ir (arba) dalyvauja
asmenys
„Horizontas 2020” programoje ir
(arba) 2014-2015 m. deklaravo
MTEPI išlaidas) vadovaujantys
asmenys, ir (arba) kiti asmenys,
kurie yra susiję su įmonės MTEP
veikla.

CAPI (angl.
Computer Assisted
Personal interview)
ar
CAWI (angl.
Computer Aided
Web Interviewing)
(visi klausimai turi
būti privalomi
užpildyti)

324*

250

*Įmonių, atrinktų pagal pateiktus kriterijus, skaičius. Skaičius yra preliminarus, nes kai kurie juridiniai asmenys
jau gali veiklos nebevykdyti, būti bankrutavę, būti likviduoti, pakeitę pavadinimą ir pan. Jeigu dėl nuo tiekėjo
nepriklausančių priežasčių populiacijos skaičius sumažėja, tai respondentų skaičius keičiasi tokiomis
proporcijomis:
2 lentelė
Populiacija

Respondentų skaičius

324

250

323-301

245

300 - 275

230

274 - 250

215

2.4. Jeigu nuo ne dėl tiekėjo priklausančių priežasčių keičiasi verslo respondentų skaičius, tai už verslo įmonių
respondentų apklausą sutarties įvykdymą mažesne apimtimi mažinama paslaugos kaina pagal 3 lentelėje pateiktus
dydžius:
3 lentelė
Populiacija

Respondentų skaičius

Mažinama kainos dalis**

324

250

323-301

245

1 proc.

300 - 275

230

4 proc.

7 proc.
274 - 250
215
** nuo tiekėjo pasiūlymo kainos verslo įmonių vadovaujančiųjų asmenų daliai.
2.5. Klausimynus į teikėjo pasirinktas CAPI ir CAWI apklausoms skirtas platformas patalpina paslaugų
teikėjas. Kiekviena tikslinė grupė apklausiama su jai skirtu klausimynu. Tyrėjų tikslinė grupė apklausiama su dviem
klausimynais, skirtais tyrėjų–vadovų kvotai ir tyrėjų–vykdytojų kvotai. Paslaugų teikėjas visais atvejais yra
atsakingas už tai, kad surinktų reikiamą respondentų skaičių (gautų respondentų el. paštus ar kitus kontaktus,
susitartų su aukštosiomis mokyklomis, įmonėmis dėl apklausų vykdymo ir pan.).
Išpildant kvotą pagal sritis Vilniaus ir Kauno apskrityse, į kiekvieną iš jų turi patekti iš ne mažiau nei 3
skirtingų mokslo krypčių atstovai iš ne mažiau nei 2 valstybinių universitetų.
Tyrėjų tikslinė grupė skaidoma į du pogrupius: tyrėjų-vadovų5 ir tyrėjų-vykdytojų. Pogrupių
indentifikavimas vykdomas pagal klausimynuose esančius atrankinius klausimus. Tyrėjų-vykdytojų pogrupyje turi
būti apklausta ne daugiau nei 60 proc. respondentų nuo visų tyrėjų tikslinės grupės respondentų. Tyrėjų-vadovų
pogrupyje ne struktūrinių padalinių vadovų turi būti apklausta ne mažiau nei 30 proc. nuo visų tyrėjų tikslinės
Centras pateikia duomenų failą su pagal kriterijus atrinktų įmonių sąrašą su juridinio asmens pavadinimais ir kodais.
Tyrėjams-vadovams priskiriami tyrėjai, esantys mokslo ir studijų institucijos padalinio vadovais ir/arba vadovaujantys (yra
vadovavę per paskutiniuosius 10 metų) tyrėjų komandai MTEP projekte.
4
5
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grupės respondentų, o struktūrinių padalinių vadovų – ne mažiau nei 10 proc. nuo visų tyrėjų tikslinės grupės
respondentų.
2.6. Atsiradus poreikiui respondentams iš anksto susipažinti su apklausos klausimynais, apie tai informuoti
Centrą ir supažindinimą vykdyti tik su Centru suderintu būdu.
2.7. Apklausos apimtis
Numatoma preliminari kiekvieno klausimyno užpildymo trukmė 25-35 min. Kiekvieną klausimyną sudarys
uždari ir atviri (iki 10 proc.) klausimai. Klausimynai bus pateikti per savaitę po sutarties pasirašymo.
2.8. Rezultatai
2.8.1. Parengtos apklausų vykdymo ataskaitos. Atskiruose failuose Centrui pateikiamos kiekvienos
tikslinės grupės apklausos vykdymo ataskaita. Pateikiama .doc, .docx, ar atitinkamai analogiškais
teksto redagavimo formatais.
2.8.2. Sutvarkyti atliktų apklausų duomenys. Atskiruose failuose Centrui pateikiamos kiekvienos tikslinės
grupės apklausos duomenys ir viename faile sujungti visų apklausų duomenys. Apklausų duomenys
pateikiami SPSS programos .sav ar analogišku formatu.
2.8.3. Parengtos kiekvienos tikslinės grupės apklausos ataskaitos. Apklausos rezultatų skaičiavimai. T.y.
atsakymų į klausimus procentiniai dažniai ir kryžminės lentelės pagal su Centru suderintus
kintamuosius bei socialines – demografines charakteristikas. Pateikiami failai .xlsx, .xls ar analogišku
formatu. Duomenų analizė atliekama naudojant SPSS ar lygiavertę programinę įrangą.
2.9. Ataskaitose negali būti stiliaus ir kalbos klaidų. Visas ataskaitas pirmiausia paslaugų teikėjas teikia
peržiūrai ir suderinimui su Centru.

3.

Reikalavimai ataskaitoms

3.1. Kiekvienos tikslinės grupės ataskaitą6 atsiųsti el. paštu zemyna.pauliukaite@mosta.lt ir
info@mosta.lt bei pateikti 1 egz. įrašytą į CD ar DVD. Parengtas visų tikslinių grupių ataskaitas pateikti 2 egz.
USB.
3.2. Reikalavimai apklausos vykdymo ataskaitai. Joje turi būti pateikti šie duomenys:
✓ Viršelis pagal iš anksto Centro pateiktą pavyzdį.
✓ Turinys.
✓ Tyrimo pristatymas pagal iš anksto Centro pateiktą medžiagą (tyrimo problema, objektas, tikslas,
uždaviniai ir kt.).
✓ Imties sudarymo ataskaita pagal faktą (pagal visas Centro pateiktas kvotas), kas (tyrimui atrinktų įmonių,
aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų sąrašas, respondentų pasiskirstymas pagal aukštąsias
mokyklas ir mokslinių tyrimų institutus), kaip (apklausos būdai pagal dažnį), kada (bendra tyrimo vykdymo
data, kada pradėta/baigta) apklausta, atsakomumas, užpildomumas (procentinis dažnis) ir kt.
✓ Apklausos vykdymo apžvalga. Aprašyti metodines, organizacines, administracines, skaičiavimo
problemas, pastabas, komentarus, atsiliepimus (apklausų atlikėjų, duomenų suvedinėtojų, duomenų
analitikų, respondentų, kt.).
✓ Klausimynas, pagal kurį buvo vykdoma apklausa.
3.3. Reikalavimai apklausų duomenų sutvarkymui. .sav ar lygiaverčiu formatu pateiktame faile turi
būti pateikti pirminiai kintamieji ir sutvarkyti kintamieji pagal toliau pateiktus reikalavimus. Tuo atveju, jei
Ataskaita apima visus rezultatus (vykdymo ataskaitą, sutvarkytus duomenis ir tikslinės grupės apklausos
ataskaitą).
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respondentas nepateikė atsakymo, nors turėjo į jį atsakyti, perkoduoti šią trūkstamą reikšmę į „nežino, neatsakė“.
Tuščios reikšmės (angl. missing values) turėtų likti tik tie respondentai, kurie neturėjo atsakyti į šį klausimą pagal
klausimyno logiką (filtrinius klausimus). Kintamuosius, kur vertinimai yra 5 balų skalėje, atsakymus grupuoti į
keturias grupes: „teigiamai“ (5, 4 balai), „neutraliai“ (3 balai), „neigiamai“ (1, 2 balai), „nežino, neatsakė“.
Suvedinėjant duomenis naudoti iš anksto su Centru suderintą klausimų numeraciją. Į duomenų failus įtraukti šiuos
kintamuosius: anketos ID, tikslinė grupė, o tyrėjų tikslinei grupei papildomai nurodyti – mokslo ir studijų
institucijos grupę (universitetas valstybinis, universitetas nevalstybinis; mokslinių tyrimų institutas), mokslo ir
studijų institucijos pavadinimą.
3.4. Reikalavimai kiekvienos tikslinės grupės apklausos ataskaitoms. Kiekvieno klausimo rezultatus
pateikti atskirame to paties failo lape. Išvestinius tam pačiam klausimui priskirtinus duomenis pateikti atskiruose
lapuose su klausimo numeriu ir raidėmis (a – atvirų ir „kita“ klausimų koduotė; b – išvestinių/susumuotų duomenų
koduotė). Atvirus klausimus reikia sukoduoti į kategorijas.
Aptariant kiekvieną klausimą pateikti:
✓ Klausimo numerį ir klausimo formuluotę.
✓ Paskaičiuotus klausimo dažnius bei procentinius pasiskirstymus.
✓ Pagrindinį grafiką. Grafike skaičiai – be kablelio (išskyrus tuos atvejus, kai reikšmė yra mažiau nei 1 proc.),
informacija turi būti surikiuota mažėjimo tvarka. Procentai turi būti pateikiami nuo respondentų skaičiaus,
kurie turėjo atsakyti į klausimą. Tuo atveju, jei respondentas nepateikė atsakymo, nors turėjo į jį atsakyti,
perkoduoti šią trūkstamą reikšmę į „nežino, neatsakė“. Tuščios reikšmės (angl. missing values) turėtų likti
tik tie respondentai, kurie neturėjo atsakyti į šį klausimą pagal klausimyno logiką (filtrinius klausimus).
✓ Kryžmines lenteles (angl. crosstabs) pagal iš anksto suderintus papildomus pjūvius (iki 10 klausimų) ir
visas sociodemografines charakteristikas. Būtina nurodyti statistinį reikšmingumą, kuris leistų matyti,
kurios lentelės reikšmės statistiškai reikšmingai skiriasi. Kryžmines lenteles pateikti taip, kad matytųsi
informacija ir horizontaliai (nuo eilutės), ir vertikaliai (nuo stulpelio). Skaičiuojant kryžmines lenteles
atsakymų varianto „kita“ neįtraukti. Palikti tik pagrindinėje lentelėje ir grafike.
✓ Išvestinį grafiką (su pritarimo/nepritarimo procentais, žymimi raide „b“ atskirame lape, grafike skaičiai be
kablelio, išskyrus tuos atvejus, kai reikšmė yra mažiau nei 1 proc.). Grafikuose informacija turi būti
surikiuota mažėjimo tvarka.
✓ Atvirų klausimų atsakymus (atviri klausimai ir/ar klausimų atsakymai prie „kita“, žymimi raide „b“
atskirame lape).
✓ Kryžminėse lentelėse, kur vertinimai yra 5 balų skalėje, atsakymus grupuoti į keturias grupes: „teigiamai“
(5, 4 balai), „neutraliai“ (3 balai), „neigiamai“ (1, 2 balai), „nežino, neatsakė“.
✓ Pateikti klausimų, kurie vertinami 5 balų skalėse, vidurkius visų respondentų bei suskaičiuojant pagal iš
anksto suderintus papildomus pjūvius (iki 10 klausimų) ir visas sociodemografines charakteristikas. Į
vidurkių skaičiavimus neįtraukti reikšmių „Negaliu įvertinti“. Būtina nurodyti respondentų skaičių,
minimalią ir maksimalią reikšmes, vidurkius, standartinius nuokrypius bei statistinį reikšmingumą, kuris
leistų matyti, kurios vidurkių reikšmės statistiškai reikšmingai skiriasi. Vidurkių rezultatus pateikti
atskirame lape su raide „c“.
4. Paslaugų teikimo terminai
Rezultatas
Tyrėjų apklausos ataskaitos
pateikimas7
Verslo įmonių apklausos ataskaitos
pateikimas8

Atlikimo terminai
Ne vėliau kaip 100 kalendorinių dienų nuo klausimyno pateikimo datos
(klausimyną pateikia Centras)
Ne vėliau kaip 100 kalendorinių dienų nuo klausimyno pateikimo datos
(klausimyną pateikia Centras)

Ataskaita apima visus rezultatus (vykdymo ataskaitą, sutvarkytus duomenis ir tikslinės grupės apklausos
ataskaitą).
8
Ataskaita apima visus rezultatus (vykdymo ataskaitą, sutvarkytus duomenis ir tikslinės grupės apklausos
ataskaitą).
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