MOKSLO PREMIJŲ KONKURSAS LIETUVIŲ KILMĖS MOKSLININKAMS
BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ TURINTIEMS
MOKSLININKAMS, GYVENANTIEMS UŽSIENYJE
Informacija
Vadovaujantis Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams
mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams,
gyvenantiems užsienyje, nuostatais, (toliau vadinama – nuostatai) patvirtintais
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr.
ISAK-1853 skelbiamas mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės mokslininkams bei
Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje,
konkursas (toliau vadinama – konkursas).
Kandidatus konkursui gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos
ir mokslininkus vienijančios organizacijos, Pasaulio lietuvių bendruomenė ir kitos
užsienio šalių lietuvių bendruomenės. Jeigu šalyje lietuvių bendruomenės nėra –
paraiškas gali teikti pavieniai mokslininkai.
Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą
turintys Lietuvos Respublikos piliečiai ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys
užsienyje bei lietuvių kilmės asmenys.
Atsižvelgiant į kandidatų mokslinius pasiekimus, konkurso metu numatoma
skirti iki 5 premijų:
- premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
- premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veikloje fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų
srityse;
- premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus
humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
- premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus fizinių,
biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;
- premija už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.
Premijos dydis – 3 800 Eurų.
Pretendentai arba institucijos konkursui turėtų pateikti šiuos kandidatų
dokumentus:
1. bendruomenės / institucijos / organizacijos siūlymą skirti premiją. Jeigu
mokslininkas kreipiasi pats, teikiamas laisvos formos prašymas dalyvauti premijų
konkurse;
2. kandidato gyvenimo aprašymą;
3. kandidato mokslo darbų sąrašą;
4. kandidato bendradarbiavimo su Lietuva veiklos aprašymą;
5. tris rekomendacijas, kurių viena – lietuvių bendruomenės užsienio valstybėje
arba pasaulio lietuvių bendruomenės;

6. dokumento, patvirtinančio, kad kandidatas yra Lietuvos Respublikos pilietybę
turintis mokslininkas, gyvenantis užsienyje, arba yra lietuvių kilmės užsienietis
mokslininkas, kopiją.
7. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo
Konkurso metu yra vertinama:
- Mokslinių pasiekimų turinys (aktyvus dalyvavimas mokslo programose ir
projektuose, moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinės plėtroje, mokslinis
bendradarbiavimas su Lietuvos mokslininkais, verslo subjektais, mokslinės
publikacijos (išleistos mokslo knygos, konferencijose perskaityti mokslo pranešimai,
straipsniai mokslo periodiniuose leidiniuose);
- Mokslinių pasiekimų sklaida (mokslo patirties, pasiekimų sklaida, mokslo ryšių
tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimas, mokslinės, vadybinės, organizacinės
patirties perdavimas ir kiti išskirtiniai moksliniai pasiekimai).

Dokumentai konkursui priimami iki 2019 m. gegužės 15 d. el. paštu
Ausra.Gribauskiene@smm.lt. Kilus neaiškumams, maloniai prašome kreiptis
nurodytu adresu arba telefonu į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų,
mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą
Gribauskienę tel. (+370 5) 219 1171.

