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ĮŽANGINIS ŽODIS

1957 m. kovo 25 d. Romos sutartimi buvo įkurta Europos ekonomi
nė bendrija ir tuo žengtas svarbus žingsnis kuriant laisvą ir demokratišką
Europą, kurioje vyrautų stabili taika, ekonominė gerovė, draugiški san
tykiai tarp valstybių, pagarba žmogaus teisėms, socialinės atskirties ma
žinimas, tolerancija ir solidarumas visos Europos mastu. Nuo Šešių ben

dros rinkos valstybių 1957-aisiais, šiandien Europos Sąjunga (ES) išau
go iki 27 valstybių. 2004 m. gegužės mėn. 1 d. į ES įsijungė ir Lietuva.
Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, kaip ir kitos jos valstybės, turi
teisę naudotis ES struktūrinių fondų lėšomis šalies ekonominės ir sociali
nės padėties gerinimui. Viena iš pagrindinių Lisabonos strategijos įgyven
dinimo prielaidų yra bendros Europos mokslinių tyrimų ir technologijų
plėtros (MTTP) erdvės sukūrimas. Lietuvoje žmogiškųjų išteklių ir infra
struktūros kokybė leidžia integruotis į bendrą Europos MTTP erdvę tik
pačioms stipriausioms mūsų šalies mokslininkų ir tyrėjų grupėms. Panai
kinti Lietuvos MTTP atotrūkį galima tik gerai apgalvotomis investicijo
mis tiek į žmogiškųjų išteklių, tiek ir į mokslo infrastruktūros gerinimą.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes Lietuvos mokslų akademija (LMA)
kartu su Lietuvių kalbos, Matematikos ir informatikos, Socialinių tyrimų,

VU Imunologijos ir VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutų kolekty
vais parengė projektą „Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymas Lietu
vai integruojantis Į Europos Sąjungos infrastruktūrą" pagal Lietuvos
2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento „Žmogiškųjų išteklių
plėtra" prioriteto „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyri
mų ir inovacijų srityje" priemonę. 2006 m. gegužės mėn. 18 d. LMA pasi
rašė dviejų metų trukmės trišalę Paramos skyrimo sutartį su LR švietimo
ir mokslo ministerija ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto vykdymo metu buvo surengti 9 kvalifikacijos kėlimo kur
sai, 10 vasaros kvalifikacinių mokyklų, 7 paskaitų ciklai, tarpdiscipli
ninis paskaitų ciklas Lietuvos ir Europos teisinės bazės klausimais, 3
metodiniai-praktiniai seminarai bei Jaunųjų mokslininkų stažuotės aukš-

tų technologijų mokslo ir verslo įmonėse, kuriuose dalyvavo beveik
tūkstantis šalies mokslininkų ir tyrėjų.
Projekto užsiėmimų dalyviai susipažino su didžiosiomis Europos
Sąjungos mokslo infrastruktūromis, prioritetiniais unikalių ES mokslnių
centrų vykdomais projektais, šiose centruose naudojamomis mokslinių

tyrimų metodikomis, jų standartizacijos ir akreditacijos sąlygomis, su
Lietuvos ir Europos tyrimų teisine baze, intelektinės nuosavybės gyni
mo, išradimų, patentų, licenzijų ir duomenų bazių apsaugos reglamen

tais ir direktyvomis.
Tikime, jog pakilusi projekto „Lietuvos mokslininkų gebėjimų ug
dymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos infrastruktūrą" da
lyvių mokslinė kompetencija ir gebėjimai, įsisavintos naujos moksliniųtiriamųjų darbų metodikos bei modernių informacinių technologijų kva
lifikaciniai įgūdžiai padidins šalies mokslininkų ir kitų tyrėjų integraciją
į bendrą Europos MTEP erdvę, išplės jų dalyvavimą tarptautiniuose
moksliniuose projektuose, sumažins mokslininkų ir kitų tyrėjų migraciją
į užsienį, kels intelektinį visuomenės potencialą bei sąlygos darnią vi
suomenės raidą, o taip pat padės sėkmingiau dalyvauti Europos Sąjun
gos struktūrinių fondų struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2007-2013 m. strategijos trečiojo prioriteto „Tyrėjų
gebėjimų stiprinimas", kuris bus vykdomas kartu su antruoju prioritetu
„Mokymasis visą gyvenimą*1, projektuose.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas

Projekto valdymo grupės pirmininkė habii.dr. Gražina Tautvaišienė

Projekto vadovė dr. Juzefą Ačaitė

Lietuvoje atliktų sociologinių tyrimų, skirtų
tyrėjų gebėjimams ir jų ugdymo pažinimui, apžvalga
Meilutė Taljūnaitė, Socialinių tyrimų institutas
Įvadas

Iš visų Europos Sąjungos taikomų politinių priemonių, moky
masis visą gyvenimą buvo/ yra viena priemonių, padedančių pa
siekti socialinę sanglaudą ir konkurencingumą šiuolaikinėje žinių
visuomenėje ir globalioje pasaulio ekonomikoje. Nors mokymosi
visą gyvenimą terminas Europoje nenaujas, tačiau jo aktyvesnis
naudojimas siejamas su paskutiniuoju praėjusio šimtmečio de
šimtmečiu (kuris sutampa ir su Europos Sąjungos plėtra, kai 1995
m. prie ES prisijungė Austrija, Suomija ir Švedija). Terminas mo
kymasis visą gyvenimą siejamas su platesniu kontekstu - su poli
tinėmis, ekonominėms ir socialinėmis galiomis.
Vystantis žinių visuomenei, keičiantis galimybėms gauti infor
maciją ir paslaugas, didėjant ekonomikos internacionalizavimui
darbuotojams kyla poreikis tobulinti specifinius su darbu susijusius
įgūdžius ir bendruosius gebėjimus. Tačiau, kaip 2004 m. lapkričio
mėn. pareiškė Lisabonos strategijos aukšto lygio grupė, „šiuo metu
Europoje dar toli gražu nepakankamai stengiamasi aprūpinti žmo
nes priemonėmis, kurios leistų jiems prisitaikyti prie besikeičian
čios darbo rinkos, su tokia padėtimi susiduria žemos ir aukštos kva

lifikacijos darbuotojai" (Europos bendrijų komisija, 2005, 3)
ES padėjo nemažai pastangų siekdama apibrėžti mokymosi
visą gyvenimą terminą taip, kad jis būtų suvokiamas visose ES ša
lyse - narėse vienodai. Tai ypač aktualu buvo posovietinėms ša
lims, nes iki buvusios santvarkos žlugimo jose tokio termino arba
visai nebuvo, arba jis turėjo visiškai kitokią prasmę. Lietuvoje
mokymosi visą gyvenimą terminas siejamas su ES dokumentais ir

pateikiamais apibrėžimais. Europa eina link žiniomis grindžiamos
visuomenės ir ekonomikos. Labiau nei bet kada naujausios infor
macijos ir žinių prieinamumas, motyvacija ir įgūdžiai protingai
naudotis šiais resursais savo ir visos visuomenės vardu tampa
veiksniu, didinančiu Europos kompetenciją, žmonių darbingumą
ir pritaikomumą. Svarbiausias dokumentas, liečiantis mokymąsi
visą gyvenimą, yra 2000 m. Europos Komisijos priimtas Moky
mosi visą gyvenimą memorandumas. Jame buvo apibrėžtas moky
mosi visą gyvenimą terminas, kuris neapsiriboja vien tik ekonomi
ne sritimi. Šiame dokumente atkreipiamas ypatingas dėmesys ak
tyviai pilietybės raiškai, socialinės įtraukties įgyvendinimas bei

įsidarbinimo galimybių ir sugebėjimų didinimas.
Kvalifikacija rodo formalų pripažinimą apie gebėjimą verstis
tam tikra profesine veikla, o bendrieji gebėjimai susiję ne tik su
profesine, bet ir platesne - socialine ir kultūrine asmens raiška.
Šio straipsnių rinkinio kontekste kalbame būtent apie moksli
ninkų profesinius gebėjimus ir gebėjimą dalyvauti Europos mokslo
rinkoje, todėl verta tirti, kiek tai susiję su bendraisiais gebėjimais.
Europos Bendrijos komisijos rekomendacijoje dėl bendrųjų
mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (Ten pat) 2005 m. buvo siūlomi
šie orientaciniai bendrųjų gebėjimų metmenys:
^ bendravimas gimtąja kalba;
^ bendravimas užsienio kalbomis;
•/ matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir
technologijų srityse;
•/ skaitmeninis raštingumas;
•/ mokymasis mokytis;
^/ tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai ge

bėjimai;
^ verslumas;

^ kultūrinė išraiška.
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Kiekvienas šių bendrųjų gebėjimų apibūdinamas kaip atitinka
mų žinių, įgūdžių ir požiūrių visuma. Šie bendrųjų gebėjimų met
menys apima platų žinių, įgūdžių ir nuostatų ratą ir atspindi naują

požiūrį į informacinėje visuomenėje būtinus įgūdžius. Tai pakeitė
ankstesnę bazinių įgūdžių koncepciją. Apžvalgoje kalbant apie su
augusiųjų švietimo tendencijas Europoje1, pastebima, kad dešimto
jo praėjusio amžiaus dešimtmečio vidurio Europoje dominavo siau
ras požiūris į bendruosius gebėjimus, apsiribojantis formaliais raš
tingumo ir gebėjimo skaičiuoti (ong.numeracy) rodikliais. Pasikei
tęs požiūris yra susijęs su žinių visuomenės plėtra. Minėtoje apžval
goje pateikti 1997 m. ir 2000 m. tyrimai2 parodė, kad apie trečdalis
Europos darbo jėgos yra žemos kvalifikacijos. Buvo skaičiuota, kad
plečiantis žinių visuomenei 2010 m. tik 15% naujai sukurtų darbo
vietų bus skirtos žemos kvalifikacijos darbuotojams, o netgi 50%
naujų darbo vietų reikalaus aukštojo išsilavinimo. Nuo 2000 m. Eu
ropos Sąjungos kontekste įsitvirtinusi mokymosi visą gyvenimą
koncepcija remiasi integraliu požiūriu, akcentuojančiu mokymąsi
(kaip aktyvų veiksmą vietoj pasyvaus švietimo, mokymo) visais
amžiaus tarpsniais, įvairiomis formomis. Išskiriamos dvi svarbiau
sios mokymosi visą gyvenimą dalys - formalus ir neformalus mo
kymasis, tačiau siekiant gerinti tyrėjų profesinių kompetencijų plėt
rą derėtų atkreipti deramą dėmesį ir į savaiminį mokymąsi. Pagrin
diniai iššūkiai, su kuriais susiduriama dalyvaujant mokymosi visą
gyvenimą veikloje yra: laisvė, globalizacija, spartus ir nuolatinis ki
timas, informacijos gausa, visuomenės daugialypiškumas.

Apžvelgę Europos Komisijos pasiūlytus bendrųjų gebėjimų
metmenis pastebime, kad pirmieji penki tiesiogiai yra susiję su
moksline veikla: kalbų mokėjimas susijęs su tekstų analizavimu ir

1Adult education trends and issues in Europe. The European Association for

the Education of Adults, 2006
2Literacy in the Information Age: Finai Report of the International Adult Literacy Survey. Paris: OECD, 2000.

rašymu; gebėjimai mokslo ir technologijų srityse gali būti susiję
tiek su formalia mokslininko kvalifikacija, tiek su platesnio pobū
džio gebėjimais, reikalingais prisitaikant prie kintančių mokslo
rinkos poreikių ir tarpdiscipliniškumo tendencijų; skaitmeninis
raštingumas, tobulėjant tyrimų technologijoms ir informacijos
kaupimo sistemoms, yra neatskiriama ir vis svarbesnė mokslinin
kų kvalifikacijos dalis; gebėjimas mokytis ne tik kaip nuostata
nuolat tobulėti, bet ir gebėjimas palaikyti laiko reikalavimus ati
tinkantį kvalifikacijos lygį. Tuo tarpu tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai bei verslumas tiesiogiai ne
susiję su moksline analitine, tiriamąja veikla. Tačiau šių gebėjimų
vaidmuo ypatingai aktualus tarptautinės mokslinės veiklos kon
tekste, reikalaujančiame dirbti tarptautinėse darbo grupėse, atlikti
koordinacinį, vadovaujamąjį darbą, derinti skirtingų užsakovų,
institucijų interesus, veikti įvairiais, lanksčiais veiklos modeliais ir
t.t. Memorandume apie mokymąsi visą gyvenimą yra pabrėžiama
besimokančiojo vieta mokymosi procese, lygių galimybių užtikri
nimas. Kita vertus, galima teigti, kad yra akcentuojama įsidarbini
mo galimybių ir gebėjimų didinimas bei ekonominė plėtra.
Tokia plati bendrųjų gebėjimų apimtis susijusi su nuostata,
kad per mokymąsi visą gyvenimą vystomi gebėjimai orientuoti ne
tik į sėkmingą dalyvavimą darbo rinkoje, - šie gebėjimai reikalin
gi ir asmens savirealizacijai bei tobulėjimui, aktyviam pilietišku
mui, socialinei integracijai. Kita vertus, atkreipiamas dėmesys,
kad šiuolaikinė ekonomika iš darbuotojų reikalauja didelio lanks

tumo prisitaikant prie sparčiai besikeičiančių aplinkybių ir gebėji
mo atlikti platų spektrą užduočių, nebūtinai susijusių su pagrindi
ne asmens kvalifikacija. „ Tačiau ES turima įtaka švietimo politi

kai šalių narių nacionalinei politikai labai ribota. Veikiausiai ES ga
li pateikti tik švietimo ir mokymosi visą gyvenimą gaires, kuriomis
šalys narės turėtų vadovautis. Kiek tokios gairės turi įtakos naciona-
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ir sociologijos institute atliktą Lietuvos mokslininkų mobilumo ty

linei politikai, pasakyti vienareikšmiškai yra labai sunku, nes tai itin
priklauso nuo kiekvienos šalies. Kadangi ekonomikos ir darbo rin
kos aspektai mokymosi visą gyvenimą kontekste pastaruoju metu
vis labiau akcentuojami, todėl šios sritys nacionalinėje politikoje ir

yra labiausiai sąlygotos ES siūlomų gairių" (Šutinytė, 2004).
Alvino E.Fantini pastebi, kad apžvelgus įvairių tyrėjų pastan

gas apibrėžti tarpkultūrinius gebėjimus išryškėja trys gebėjimų rū
šys: gebėjimas vystyti ir palaikyti santykius; gebėjimas efektyviai
ir tinkamai komunikuoti; gebėjimas susitarti ir bendradarbiauti su
kitais (Fantini, 1995). Nesunku pastebėti, kad šios gebėjimų rūšys
susijusios ir su tarpkultūriniais, ir su tarpasmeniniais gebėjimais.

Taigi šie gebėjimai atskleidžia individų tarpusavio sąveikų įvairo
vę. Tarpkultūrinės sąveikos yra sudėtingesnės, nes joms būdingi
kalbos, kultūrų, pasaulėžiūrų skirtumai. Šiame kontekste svarbūs
ir kalbiniai gebėjimai. Rekomendacijoje apibrėžiama, kad tarpas
meniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai — „tai
visos elgesio formos, kai žmonės parengiami veiksmingam ir kon
struktyviam dalyvavimui socialiniame ir darbo gyvenime, ypač
vis įvairesnėje visuomenėje, ir, prireikus, konfliktų sprendimui.
Pilietinis gebėjimas padeda žmonėms visapusiškai dalyvauti pilie
tiniame gyvenime remiantis socialinių ir politinių koncepcijų bei
struktūrų žiniomis ir įsipareigojimu aktyviam ir demokratiškam
dalyvavimui" (Europos bendrijų komisija, 2005,18).
Svarbiausi Lietuvoje atlikti sociologiniai tyrimai, skirti
su tyrėjų gebėjimams ir jų ugdymo pažinimui.
Pirmieji tyrimai buvo betarpiškai susiję su protų nutekėjimu
ir jo įvaldymo paieška.
Žiūrint retrospektyviai „protų nutekėjimo" kaip reiškinio tyri
mo pradžia Lietuvoje galima laikyti 1995 m. Lietuvos filosofijos

li

rimą, kuris sudarė dalį jungtinio tarptautinio projekto, vykdyto de
šimtyje Vidurio ir Rytų Europos šalių. Tyrimą inicijavo ir finansa
vo Europos Komisija (Stankūnienė 1996). Iki Lietuvos narystės

Europos Sąjungoje (ir po Lietuvos įstojimo) paskelbta ir daugiau
darbų. Kazlauskienė (2002) nagrinėjo „protų nutekėjimą" ir darbo

jėgos migraciją, Čiurlionytė, Mikulionienė, Sipavičienė (1996) ty
rė potencialią Lietuvos mokslininkų migraciją. Sližys ir Stankū
nienė (1996) analizavo pereinamojo laikotarpio pasikeitimus Lie
tuvos moksle. Jucevičienės (2002) žvalgomajame tyrime konsta
tuota, kad dėl „protų nutekėjimo" fenomeno mažėja šalies intelek
tinis kapitalas; buvo atskleistos pagrindinės „protų nutekėjimo" iš
Lietuvos priežastys bei formuluoti siūlymai problemai spręsti/ su
švelninti. Tačiau galima tvirtinti, kad nei pastarasis, nei kuris nors
kitas paskelbtas tyrimas neturėjo poveikio asmenims, priiman
tiems politinius sprendimus Štai 2002 m. prie Lietuvos Respubli
kos švietimo ir mokslo ministerijos buvo sudaryta darbo grupė,
kuriai pavesta parengti „protų sugrąžinimo" programą, tačiau
2002-2004 m. grupė susirinko 5 kartus ir išsiskirstė, neparengusi
jokio dokumento (Lietuvių emigracija: problema ir galimi spren

dimo būdai 2005, 22).
Prie migracijos bei „protų nutekėjimo" problematikos viešini
mo, polemizavimo, viešos diskusijos prisideda daug vyriausybinių
ir nevyriausybinių organizacijų (pvz., Finansų analitikų asociacija,
Lietuvių išeivijos institutas, Lietuvos mokslo taryba, Migracijos
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeri
jos, Pilietinės visuomenės institutas, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija ir kt.), tačiau galima tvirtinti, kad „protų nutekėjimo"
iš Lietuvos problema profesiniu aspektu yra mažai nagrinėta. Įvai
riuose tyrimuose ar pranešimuose argumentuojama, kad polinkis
emigruoti ar „nutekėti" yra būdingesnis jauniems, išsilavinusiems
specialistams, kurių žinios (įgytos Lietuvos aukštojo mokslo siste-
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moję) yra lengvai perkeliamos į kitų šalių ekonomiką, bei teigia
ma, kad aukšta Lietuvos specialistų kvalifikacija ir kompetencija
sukuria pasiūlą „protų nutekėjimui" iš Lietuvos į kitas šalis.
Aptarsime reikšmingesnius tyrimus ir jų pagrindu paskelbtus
svarbiausius darbus:
1. Mobility ofScientists in Lithuania. Intemal and Extemal
Brain Drain, ed. by V.Stankūnienė. - Vilnius: Lietuvos Filosofi
jos ir sociologijos institutas, 1996.P.127.
Šio tyrimo duomenimis, 1995 m. vykusio tarptautinio Europos
komisijos remiamo projekto „Migracija - Europos integracija ir dar
bo jėgos protų nutekėjimas", vykdyto dešimtyje Centrinės ir Rytų
Europos šalių. Lietuvoje buvo tirta 17 įvairaus profilio mokslo ir stu
dijų institucijų: inžinerinių-techninių mokslų (6), gamtos mokslų (5)
bei socialinių mokslų (apimant ir humanitarinius) (6). Apklausa vyko
Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Iš viso apklausti 764 mokslininkai.
Buvo domimasi tiek realia mokslininkų migracija, tiek potencialia.
Atrankinio tyrimo duomenimis, daugiausia mokslo darbuotojų paliko
inžinerinio-techninio profilio mokslo ir studijų institucijas (1988 1994 m. - apie 36 proc., kiek mažiau - socialinius ir humanitarinius
mokslus (apie 35 proc.) ir mažiausiai - gamtos mokslus (apie 17
proc.) (Mobility ofScientists in Lithuania, 1996, 112).
Nustatyta, kad emigruojantiems į Vakarų šalis būdingas etapiškumas: iš pradžių dažnai išvykstama trumpam (beveik pusė emigravusių
prieš tai pabuvojo užsienio stažuotėse), o tik po to seka emigracija, t.y.
iš protų mainų pereinama į protų nutekėjimo ar protų praradimo statu
są. Emigruojančiųjų išsimokslinimas yra labai aukštas: net 43 proc. tu
ri mokslų daktaro ar aukštesnį mokslo laipsnį. Dalis išvykstančiųjų
(28,7 proc.) aukštąsias mokyklas buvo baigę ne Lietuvoje.
Mokslo darbuotojų, atstovaujančių įvairioms mokslo sritims,
migracinės nuostatos buvo panašios. Jos nepriklausė nuo mokslo
laipsnio ar užimamų pareigų, nuo kitų mokslinių nuopelnų.
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Mokslo darbuotojų nuostatos į ilgalaikę emigraciją labiau pri
klausė nuo to, kaip jie suvokia mokslinio darbo pareikalavimą
Lietuvoje: koks yra mokslo produkcijos poreikis, kokie būtų jos
potencialūs vartotojai.
Buvo nustatyta menka administracinių priemonių įtaka migra

cijai. Didžiausia tikimybė ir galimybė emigruoti yra tarp tų moks
lo darbuotojų, kurie patys bando organizuoti savo išvykas į užsie
nį, o institucijos administracija nei padeda, nei trukdo jų planams.
2.Protų nutekėjimo reiškinys ir jo atspindžio Lietuvos inte
lektiniame kapitale bruožai: žvalgomasis tyrimas (ataskaita) /
P.Jucevičienė ir kiti. Kaunas, 2002, 88 p. Prieiga per internetą:
(http://www. Imt lt)
Šio tyrimo metu anketa buvo pateikta 89 respondentams (apie
juos duomenys gauti apklausius 277 tarpininkus), į ją atsakė 40
respondentų, 7 iš jų turėjo mokslo daktaro laipsnį. Pastarasis tyri
mas, mūsų nuomone, praturtino mokslininkų migracijos tyrimus
savo rekomendacijomis asmenims, priimantiems sprendimus. Pa
žymėdami, kad yra žymiai lengviau išlaikyti potencialiai nutekan
čius protus nei juos susigrąžinti (pridursime, kad ir žymiai pigiau),
autoriai aptarė kokybiškų darbo vietų sukūrimo per ūkio konku
rencingumo ir struktūrinės politikos priemonių strategiją; mokslo
daktarų išlaikymo Lietuvoje strategiją; mokslininkų socialinių
klausimų sprendimą.
3.Sveikatos priežiūros specialistų „nutekėjimas": Vilniaus
universiteto Onkologijos instituto atvejis. Žr. Labanauskas L. Pro
tų nutekėjimo problema Lietuvoje: medikų emigracija - Filosofija. So
ciologija, 2006, Nr. 2, p. 27-34.

2005 m. gegužės-birželio mėn. šio straipsnio autorius atliko
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto sveikatos priežiūros
specialistų sociologinę apklausą, siekdamas įvertinti „protų nute
kėjimo" potencialą tirtojo instituto darbuotojų grupėje, išsiaiškinti
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emigraciją lemiančius veiksnius. (Iš viso buvo apklausta 100 Vil
niaus universiteto Onkologijos institute dirbančių gydytojų, moks
lininkų/tyrėjų bei slaugos administratorių. Respondentai buvo at
renkami taikant sisteminę atranką gydytojams ir mokslininkams
(kas penktas iš sąrašo), bei patogiąją atranką slaugos administrato
riams (iš kiekvieno skyriaus buvo pasirinkta apklausti po 6-8 slau
gos administratorius). Klausiant buvo 17 klausimų, iš jų 5 atviro
pobūdžio, siekiant išsiaiškinti respondentų žinias, ketinimus ir
nuostatas į galimą emigraciją. Taip pat buvo tiriami respondentų
asmeniniai ir profesiniai poreikiai ir su tuo susiję sprendimai
emigruoti arba ne. Šis tyrimas yra daugiau žvalgomojo pobūdžio,

todėl siekiant išsiaiškinti medikų emigracijos problemą tikslinga
būtų atlikti platesnius tyrimus nacionaliniu mastu.
Šis tyrimas Lietuvai aktualią „protų nutekėjimo" problemą
pradėjo nagrinėti Europos Sąjungos plėtros ir laisvo asmenų judė
jimo kontekste. Nors narystė ES skatina teigiamus politinius, eko
nominius, socialinius ir kultūrinius pasikeitimus Lietuvoje, aukš
čiausios kvalifikacijos specialistų emigracija ir „protų nutekėji
mas" gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį šalies plėtrai. Diskutuo
jama, ar ne per mažai dėmesio „protų nutekėjimo" reiškiniui ski
riama Lietuvos politikoje, nes kai kuriose ES šalyse teisinėmis,
ekonominėmis ir politinėmis priemonėmis stengiamasi palengvinti
aukščiausio lygio specialistų integraciją tų šalių darbo rinkose.
Tyrime apžvelgiami Vilniaus universiteto Onkologijos instituto
sveikatos priežiūros specialistų apklausos rezultatai bei aptariami
trys teoriniai „protų nutekėjimo" ir specialistų emigracijos srautų
valdymo modeliai.
Dauguma tyrime dalyvavusių Vilniaus universiteto Onkologi
jos instituto sveikatos priežiūros specialistų teigia, kad norėtų vykti
į užsienį tačiau objektyvios priežastys (amžius, kalbos barjeras,

šeimyninės aplinkybės) trukdo jų išvykimą. Nenorinčiųjų išvykti -
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19 proc, tačiau nenoro išvykti priežastys yra daugiausia asmeni
nės, ir jos nereiškia tvirto apsisprendimo. Šeimos, amžiaus ar ne
pakankamas svetimos kalbos mokėjimas galėtų žymiai koreguoti
norinčiųjų išvykti respondentų skaičių „protų nutekėjimo" feno
meno „naudai".

Aukšta tiek viešo, tiek privataus sektoriaus tam tikrų sričių
specialistų kvalifikacija ir profesinė kompetencija sukuria pasiūlą
„protų nutekėjimui" iš Lietuvos į kitas šalis. Europos Sąjungos
teisė įtvirtina liberalų migracijos, laisvo asmenų judėjimo ir įdar
binimo politikos modelį, o Lietuvos piliečių įsidarbinimo ir laisvo

judėjimo Europos Sąjungos teritorijoje apribojimai yra laikina
kliūtis tiek bendriems migracijos srautams, tiek „protų nutekėji
mui", todėl specialistų emigracija ir „protų nutekėjimas" spartės
mažėjant kliūčių laisvam asmenų judėjimui. Daugiausia iš Euro
pos Sąjungos valstybių „cirkuliuoja" arba „nuteka" informacinių
technologijų specialistai, mokslininkai, mokslų daktaro ir aukštes
nį laipsnį turintys profesionalai bei sveikatos priežiūros specialis
tai. Šios trys profesinės visuomenės grupės yra .jautriausios"
„protų nutekėjimo" reiškiniui ir Lietuvoje. Jų universalios žinios,
įgytos Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, yra nesunkiai perke
liamos į kitų valstybių ekonomiką.
4. Projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir
įgyvendinimas ".
Šis projektas yra aprašomas šio rinkinio I.Gečienės straipsny
je „Išvykusių į užsienį Lietuvos tyrėjų reintegracijos nuostatos".
Vykdant projektą nagrinėtos Lietuvos mokslininkų išvykimo gy

venti į užsienį priežastys, požiūris į sugrįžimą ir noras bendradar
biauti su Lietuvos institucijomis. Pagrindžiant išvykusių moksli
ninkų reintegracijos nuostatas bus remiamasi 2007 m. atliktų tyri
mų rezultatais, gautais atlikus kiekybinę apklausą ir giluminius in
terviu su išvykusiais Lietuvos mokslininkais. Tyrimai atlikti pagal
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ES fondų finansuojamą projektą „Protų susigrąžinimo programos

parengimas ir įgyvendinimas", kurį įgyvendina Užsienio lietuvių
rėmimo centras kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos švieti
mo ir mokslo ministerija bei Tautiniu mažumu ir išeivijos departa
mentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vykdant projektą
buvo organizuojami užsienyje mokslinį darbą dirbančių Lietuvos
piliečių trumpalaikiai vizitai į Lietuvos mokslo ir tyrimų instituci
jas. Trumpalaikių vizitų programa pasinaudojo 66 užsienyje dir
bantys visų mokslo sričių Lietuvos mokslininkai iš 19 šalių, kurie
yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir bent du pastaruosius metus

iki vizito dirbo mokslinį darbą kitose šalyse. Trumpalaikių vizitų
programa pasinaudojo 28 Lietuvos institucijos, priėmusios atvy
kusius mokslininkus.
Antra tyrimų kryptis buvo siejama su akademinės moters stu
dijomis bei lyčių lygybės klausimais, kurių pavyzdžiu pateiksime:
/. M. Taljūnaitė, A.Žvinklienė. Demokratija ir moteris: aka
deminės moterys Lietuvos ir ES darbo rinkoje. Dabartis ir per
spektyvos (tyrimo ataskaita) .Vilnius, 2001, 41 p. Prieiga per in
ternetu: (http://www. alf.lt/)
Tyrimas „Demokratija ir moteris: akademinės moterys Lietu
vos ir ES darbo rinkoje. Dabartis ir perspektyvos" (2001) rėmėsi
nuostata, kad šalies demokratija neįsivaizduojama be moterų daly
vavimo priimant sprendimus bet kuriame visuomenės struktūros
lygmenyje. Tyrimai rodo, kad mokslo bendruomenėje esama ne
formalios moters mokslininkės profesionaliosios karjeros stabdy
mo praktika, kuri pasireiškia ne tiek dėl aukštesnio mokslinio
laipsnio įgijimo, kiek dėl aukštesnio mokslinio vardo bei pozicijos
suteikimo praktikos. Buvo keliami tokie svarbiausi tyrimo uždavi3 Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programa
vimo dokumento 2 prioriteto "Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.5 priemonę "Žmo
giškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje".
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niai: (1) moters mokslininkės gebėjimo konkuruoti su vyrais nu
statymas Lietuvos darbo rinkoje ir (2) Lietuvos mokslinio poten
cialo perspektyvų bei gebėjimo konkuruoti mokslo rinkoje numa
tymas Europos Sąjungos kontekste.
Visa oficialioji mokslo ir aukštojo išsimokslinimo statistika
demonstruoja „liūdną" moterų padėtį, ir tiek. Europos Komisijos

darbo grupės (ETAN'o bei ENWISE ataskaitos ir Helsinkio grupė
„Moterys ir mokslas") susidūrė su skirtingų šalių mokslo sistemų,
mokslo laipsnių, pedagoginių vardų ir mokslo duomenų palygini

mo problemomis gana aštriai (netgi dėl EUROSTATO veikimo
Lietuvoje). Nuo 1998 m. Europos mokslo statistikos suvienodini
mas gender'iniu aspektu yra nuolat įgyvendinamas, pradėti pir
mieji gana sėkmingi žingsniai ir jau pateikiami duomenys4. Todėl
buvo beveik akivaizdu, kad reikia bandyti kitus tyrimo būdus. Tai
lėmė, kodėl buvo pasirinktas ne kiekybinio, bet vienas kokybinių
tyrimų būdų — ekspertų apklausa, atliekant standartizuotą interviu.
Iš viso atlikta dvidešimt interviu su žmonėmis, turinčiais mokslo
laipsnį ir / arba pedagoginį vardą, priklausančiais akademinei ben
druomenei, užimančiais įvairaus lygio pareigybes ir turinčiais
skirtingus statusus (nuo asistento ir doktoranto iki profesoriaus,
akademiko bei mokslo administratoriaus valstybės lygiu). 40 pro
centų atrinktųjų buvo vyrai. Kaip kontrolinė grupė, aštuoni inter
viu buvo atlikti su kitų šalių atitinkamais ekspertais (iš Suomijos,
Rusijos, Latvijos, Šveicarijos, Italijos, JAV ir Vokietijos). Jų ver
tinimai taip pat labai praturtino tyrimo medžiagą, nes vieni jų bu
vo Rytų ir Centrinės Europos mokslininkai, dirbantys Vakarų
mokslo įstaigose bei universitetuose, kiti - Vakarų mokslininkai,
dirbantys Vakarų mokslo institucijose.

4 Žr. Prieiga per internetą: http://www.cordis.lu/improving/women/
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Kadangi nuo 1990 m. visose Europos Sąjungos šalyse jau buvo
konstatuota neadekvačiai maža moterų dalis moksle, įvairios valsty

bės ėmėsi skirtingų priemonių vyrų ir moterų lygių galimybių moks
lo sistemoje skatinimui. Santykiškai jas būtų galima įvardinti kaip:
2.Skaičiaus didinimo ir pažangių veiksmų tikslai.

Čia patenka valstybių bandymai skirti tikslinį įvairių projektų,
skirtų lygybės problematikai, finansavimą. Vokietijoje 1996-2000 m.
buvo skirta beveik 368 mln. eurų moterų stipendijoms, suteikiant

joms galimybę įgyti būtiną kvalifikaciją profesoriaus pareigoms
pasiekti. Ketverius metus Danijoje vykdyta programa FREJA (Female Researches in Joint Action) disponavo 10,5 mln. eurų biu
džetu ir rėmė projektus, kuriuos vykdė jaunos aukštos kvalifikaci
jos moterys. Švedijoje buvo įkurtos 31 profesorių, 75 mokslo dar
buotojų ir 120 doktorantų pareigybės, siekiant pritraukti į jas mo
teris. Suomijoje visuose vyriausybiniuose lygiuose, patariamosio
se ir kitose atitinkamose struktūrose, įskaitant keturias nacionali
nes Mokslo tarybas, buvo siekiama ne mažesnio kaip 40 proc. mo
terų atstovavimo.

3.Moterų skaičiaus didinimas universitetuose per jų orien
tavimą, atliekamą išsimokslinimo institucijose.
Danijos vyriausybė skyrė kelis savo tarnautojus, kurie būtų at
sakingi už lygių galimybių įgyvendinimą universitetuose ir viešų
jų kampanijų organizavimą mokyklose skatinant merginas rinktis
mokslinius kursus. Italijoje Universitetinio švietimo ir mokslo mi
nisterija sudarė darbo grupę „Kultūros skirtumams ir moterų stu
dijoms universitetuose". Prancūzija, Airija ir Liuksemburgas inici
javo visą eilę įvairių priemonių, skatinančių jaunas merginas rink
tis mokslinę karjerą.
4.Administracinių struktūrų steigimas.
Jungtinėje Karalystėje prie Prekybos ir pramonės departamento
buvo įkurtas Plėtros skyrius, kuris veikė kartu su Švietimo ir užim-
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tumo departamentu bei Mokslo tarybomis. Vokietijoje Švietimo ir
mokslo federalinėje ministerijoje buvo įsteigtas „Moterys švietimo
ir mokslo sistemoje" skyrius. Italijoje 1998 m. įsteigta „Lygių gali
mybių" komisija, priklausanti Nacionaliniam tyrimų centrui.
5. „Moterų studijos".
Daugelyje Europos Sąjungos valstybių moterų ir gender'iniai

tyrimai įgijo vis didesnį mastą ir reikšmę.
Šiame straipsnių rinkinyje pastaroji tematika toliau plėtojama
Aurelijos Novelskaitės straipsnyje „Moterys moksle ir lyčių lygy
bės moksle politika: situacija Lietuvoje ir Europos Sąjungos kon
tekstas".

Trečioji tyrimų kryptis iš dalies sietina su suaugusiųjų moky
mosi tyrimais. Tai tyrimai:
/. Suaugusiųjų tęstinio mokymo galimybių plėtra mokymosi
visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo kontekste (tyrimo ata
skaita) / T. Tamošiūnas ir kiti Vilnius, 2004, 45 p. Prieiga per
internetu: (http://www.smm.lt/svietimo bukle/tvrimaLhtm).
2.Kaimuose ir miesteliuose (gyventojų skaičius iki 30 tūks
tančių) gyvenančių suaugusiųjų mokymosi poreikiai (tyrimo
ataskaita) / T.Tamošiūnas ir kiti. Vilnius, 2004. Prieiga per internetą: (http://www.smm.lt/svietimo bukle/tvrimaLhtm).
3.Neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklė ir gyventojų bei
darbdavių požiūris į neformalųjį suaugusiųjų švietimą / T. Ta
mošiūnas ir kiti. Vilnius, 2005, 67 p. Prieiga per internetu:
(http://www.smm.lt/svietimo bukle/tvrimaLhtm).
Iki šiol atlikti empiriniai tyrimai rodo, kad suaugusiųjų tęstinis
mokymasis Lietuvoje nėra pakankamai išplėtotas. Tik labai nedi
delė dalis suaugusiųjų šiandien teigia dalyvaujantys mokymuose.
Tai - mūsų bendras kultūrinis kontekstas.
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1.1 lentelė. Dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo
renginiuose Europos šalyse pagal lytį. Eurostat
duomenys http://epp. eurostat. ec. europa. eu
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Pateiktoje lentelėje pateikti duomenys apie 25-64 metų am
žiaus gyventojus, dalyvaujančius mokymosi visą gyvenimą veik
loje skirtingose Europos šalyse. Duomenys rodo, kad tik Vengrija
ir Bulgarija turi dar žemesnius dalyvavimo mokymuose rodiklius
nei Lietuva. Visų kitų valstybių - ES narių ir Norvegijos rodikliai
daug aukštesni, ir jie nuolat didėja.
Pastebimas ir gana menkas motyvacijos lygis. Pateikiama
diagrama (1.1 pav.) iš tyrimo „ Suaugusiųjų tęstinio mokymo gali
mybių plėtra mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo
kontekste " ataskaitos (2004). Išryškėjo, kad pagrindinė priežastis,
skatinanti suaugusiuosius dalyvauti mokymuose, yra didėjantys
darbo rinkos reikalavimai.
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1.1 pav. Motyvaciniai veiksmai, skatinantys dalyvavimą
suaugusiųjų mokyme
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Šaltinis: ŠMM, 2005.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Pi
lietinės visuomenės instituto atlikto tyrimo duomenys (2004) by
loja, kad mažiausiai mokymosi visą gyvenimą veikloje dalyvauja
vadinamosios socialinės atskirties grupės: vyresnio amžiaus, že
mesnio išsilavinimo, gyvenantys kaimo vietovėse, buvę kaliniai ir
kitos grupės. Minėtu tyrimu buvo siekta išsiaiškinti kaimuose ir
nedideliuose miesteliuose gyvenančių suaugusiųjų mokymosi po
reikius bei atskleisti juos lemiančius veiksnius.
Mokymosi nuostatas apibūdina keletas tyrimo metu atskleistų
tendencijų. Buvo sudaryta suaugusiųjų mokymosi poreikių struk
tūra: dažniausiai norima įgyti užsienio kalbų ir kompiuterinio raš-
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tingumo žinių. Bene pagrindinis ir dažniausiai akcentuojamas mo
kymosi motyvacijos veiksnys - nenoras užsibūti vienoje vietoje ir
poreikis nuolatos tobulėti, nepasiduoti periferijos rutinai. Visapu
siško švietimo srityje kaip dažnos švietimo priemonės kaimo vie
tovėse ir miesteliuose buvo minimos televizija ir radijas, kurie gali

suteikti tik labai menką žinių lygį.
Tyrimu konstatuojama, kad suaugusiųjų švietimas daugelyje
rajonų yra plėtros, kai kur reformų stadijoje. Vienas teigiamų tyri
mo rezultatas, kad kone visų rajonų valdymo institucijų atstovai
pastebi, jog didėja nuolatinio švietimo poreikis, rajonų valdžios
atstovai suvokia šios srities plėtros ir reformų būtinumą. Tarp rea
liai sprendžiamų švietimo problemų savivaldybių veikloje suaugu
siųjų švietimas yra toli gražu ne pirmoje vietoje. Jam skiriamas la
bai menkas dėmesys. Daugiausia periferijoje yra rūpinamasi tik
bendrojo lavinimo ir pedagogų kvalifikacijos kėlimo organizavimu.
Kitame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
užsakymu atliktame tyrime „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
būklė ir gyventojų bei darbdavių požiūris į neformalųjį suaugusių
jų švietimą" (2005) buvo siekiama išanalizuoti neformaliojo suau

gusiųjų švietimo būklę ir gyventojų bei darbdavių požiūrį į nefor
malųjį suaugusiųjų švietimą. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad beveik
ketvirtadalis suaugusiųjų Lietuvos gyventojų ne tik nori, bet ir da
lyvauja neformaliuose mokymuose tobulindami savo profesinę
kvalifikaciją, o penktadalis tokių suaugusiųjų tai daro savišvietos
būdu. Palyginus su 2004 m. tokių gyventojų buvo keliais nuošim
čiais mažiau. Dar beveik ketvirtadalis gyventojų nors ir nedaly
vauja mokymuose, tačiau išreiškia tokį norą.

Šio tyrimo duomenimis galima būtų apibūdinti ir statistinį su
augusiųjų mokyme dalyvaujantį asmenį. Daugiau mokymuose da
lyvauja moterys, nors tarp norinčiųjų mokytis pasiskirstymas kone
tolygus. Jaunas amžius taipogi teigiamai veikia dalyvavimą moky-
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muose kaip ir išsilavinimas bei pajamos už darbą - kuo labiau iš
silavinęs ir daugiau uždirbantis asmuo, tuo labiau jis linkęs daly
vauti mokymuose. Tarp besimokančiųjų daugiau yra didesnių
miestų gyventojų, nors rajonų gyventojai taip pat reiškia poreikį
mokytis.
Viena menko dalyvavimo suaugusiųjų mokymesi priežasčių
yra įsisenėjusi nuomonė, kad mokymasis yra tik jaunų žmonių
prerogatyva, kad vyresniems žmonėms tai nėra būtina. Žmonės 45
m. ir vyresni menkai dalyvauja mokymosi visą gyvenimą veikloje.
Tyrimas leidžia įvertinti pagrindines, daugeliui individų svar
bias, mokymosi sąlygas. Pusė visų respondentų teigė, kad jie na
muose turi reikalingas sąlygas, leidžiančias tobulinti profesinę
kvalifikaciją ir / ar mokytis savišvietos kursuose. Trečdalis pažy
mėjo, kad sąlygų neturi arba jos nepakankamos.
Ketvirtoji tyrimų kryptys sietųsi su vykdomais nuotolinio mo
kymosi tyrimais.
1.Nuotolinio mokymosi paslaugų teikėjų poreikio analizė
(ES Struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotoli
nio

mokymosi

sistemos

veiklumo

integralus

ugdymas"

ESF/2004/2.4.0-KO2-VS-01 /SUT-219).
Tyrimo mokslinis vadovas - prof. A.Matulionis.
Ietapas: 2005 rugsėjis - lapkritis,
IIetapas: 2007 kovas — balandis.
Tyrimo tikslas — patikslinti nuotolinio mokymosi paslaugų
vartotojų poreikius, atsižvelgiant į mokymosi proceso organizavi
mo aspektus, bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei identifi
kuoti pagrindines tobulinimosi sritis.
2.Nuotolinio mokymosi paslaugų poreikio analizė
(ES Struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotoli
nio

mokymosi

sistemos

veiklumo

integralus

ugdymas"

ESF/2004/2.4.0-KO2-VS-01/SUT-219) 2005 rugsėjis - lapkritis)
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Tyrimo tikslas - patikslinti studijuojančiųjų poreikius nuotoli
nio mokymosi paslaugų teikimo srityje, įvertinant jau sukauptą in
formaciją, mokymosi paslaugų teikimo tendencijas bei technologi
jų įtaką mokymosi proceso ypatumams
Tyrimo mokslinis vadovas - prof. Arvydas Matulionis.

Sociologinis tyrimas „Mokslo darbuotojų kvalifikacijos kėli
mas spartinant Lietuvos mokslininkų integravimąsi į Europos Są
jungos mokslinį potencialą bei mažinant egzistuojantį atotrūkį tarp
šalies ir Vakarų Europos mokslo institucijų" (2007), kurio rezulta
tai yra aprašomi šio rinkinio straipsniuose, todėl pristatysime tik
tyrimo eigą ir respondentų charakteristikas.
Sociologinis tyrimas buvo atliekamas Lietuvos mokslų akade
mijoje, trijuose valstybės mokslo institutuose ir dviejuose univer
siteto mokslo institutuose, kurie atstovauja skirtingoms mokslo
sritims:
^ Matematikos ir informatikos institutas (http://www.mii.lrt
•/ Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos ins
titutas (http ://www. itpa. lt)
•S Vilniaus universiteto Imunologijos institutas
(http://www.imi.lt).
Tuo tikslu sudaryta kvotinė atranka iš skirtingose kvalifikaci
jos kėlimo formose dalyvaujančių mokslininkų ir tyrėjų.
Tirtų mokslininkų grupėje daugumą sudarė vyrai - 63 proc,
moterys - tik 37 proc. (žr. 1.2 pav.).

Tokį respondentų pasiskirstymą pagal lytį iš dalies lėmė tai,
jog dauguma apklaustų mokslininkų - du trečdaliai - atstovavo fi
zikos mokslams, kurie yra labiau „vyriški". Vieną trečdalį tiria
mųjų grupės sudarė biomedicinos mokslų atstovai (žr. 1.3 pav.).
Tarp biomedicinos mokslų atstovų dominavo dirbantieji gamtos
mokslų srityje - apie 70 proc. ir maždaug penktadalį sudarė medi
cinos mokslų srities dirbantieji.
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1.2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (atsakiusiųjų proc.)

1.3 pav. Respondentųpasiskirstymaspagal atstovaujamą
mokslo sritį (atsakiusiųjųproc.)

Biomedicinos moksl.,

29%

Technologi
jos moksl.,

1%

mokslai

70%

Dauguma tiriamųjų dirbo išimtinai akademinį darbą. Apie tai ga
lima spręsti iš to, kad tik 12 proc. apklaustųjų nurodė turį pedagogi
nius docento ar profesoriaus vardus, nors daktaro ir aukštesnį mokslo
laipsnį turėjo dauguma (maždaug du trečdaliai) tirtų mokslininkų,
magistrai sudarė apie vieną trečdalį respondentų (žr. 1.4 pav.).
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1.4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal mokslo laipsnį
(atsakiusi^jų proc.)

Respondentų pasiskirstymas pagal amžių parodė, kad tiriamuo
sius galima suskirstyti į dvi beveik lygias dalis ^ pusė savo amžių
nurodžiusių mokslininkų buvo jaunesni nei 40 m., o kitą pusę suda
rė 40 m. ir vyresni žmonės (žr. 1.5 pav.). 17 proc. apklaustųjų nenu
rodė, kiek jiems metų. Jauni mokslininkai (iki 29 m.) sudarė maž
daug penktadalį respondentų, panašią apklaustųjų dalį sudarė ir
vyriausiai pagal amžių grupei (50 m. ir daugiau) priskirti moksli
ninkai.
Dauguma (apie 80 proc.) tiriamųjų turėjo 5 m. ir didesnę dar
bo mokslo srityje patirtį. Pusė jų akademinį darbą dirbo 15 ir dau
giau metų. Vos ne trečdalis respondentų galėjo būti priskirti
mokslo darbo veteranų grupei -jie turėjo didesnį nei 25 m. darbo
stažą. Pradedančiųjų mokslininkų tarp apklaustųjų buvo santykiškai nedaug - tik 4 proc. respondentų mokslo srityje dirbo
trumpiau nei 1 metus ir 15 proc. dirbo 1-4 m. (žr. 1.6 pav.). 12
proc. tiriamųjų savo darbo mokslo srityje patirties nenurodė.
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1.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių
(atsakiusiųjų proc.)

1.6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbo mokslo srityje
patirtį (atsakiusiųjų proc.)
Iki 1 m.
25m.+

4%

1-4 m.

15%

15-24 m**S8S8l^'
14%

5-14 m.

40%

Dauguma (apie 80 proc.) tiriamųjų turėjo 5 m. ir didesnę dar
bo mokslo srityje patirtį. Pusė jų akademinį darbą dirbo 15 ir dau
giau metų. Vos ne trečdalis respondentų galėjo būti priskirti
mokslo darbo veteranų grupei -jie turėjo didesnį nei 25 m. darbo
stažą. Pradedančiųjų mokslininkų tarp apklaustųjų buvo santykiš-
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kai nedaug - tik 4 proc. respondentų mokslo srityje dirbo trum
piau nei 1 metus ir 15 proc. dirbo 1-4 m. (žr. 1.6 pav.). 12 proc. ti
riamųjų savo darbo mokslo srityje patirties nenurodė.

Apklaustų mokslininkų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį
parodė, kad tarp jų gana daug buvo šeimos nesukūrusių žmonių —
29 proc, ypač įvertinus tai, jog jaunų iki 29 m. tiriamųjų buvo tik
18 proc. Dar 7 proc. sudarė išsiskyrę ir našliai. Vis dėlto dauguma
tiriamųjų (63 proc.) buvo vedę žmonės (žr. 1.7 pav.). 1 proc. res
pondentų gyveno kartu nesusituokę.
1.7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį
(atsakiusiųjų proc.)

Šeimyninė padėtis didele dalimi apsprendė tirtų mokslininkų
atsakymus į klausimą „Kokį procentą šeimos pajamų sudaro jūsų
mokslininko alga". Plačiau tyrėjų pajamų šaltiniai ir finansinė pa
dėtis analizuojama L.Kublickienės straipsnyje „Tyrėjų profesinio
pasirengimo bei profesinės veiklos galimybių vertinimas".
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Mokslo darbuotojai Lietuvoje: statistiniai
duomenys
Anna Lipnevič, Socialinių tyrimų institutas

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra (MTTP) - sistemin
gai atliekamas kūrybinis pažinimo darbas įskaitant žmogaus, kul
tūros ir visuomenės pažinimą ir šio pažinimo panaudojimas prak
tinėms reikmėms.

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) darbuotojų
Lietuvoje statistika nėra labai išsami ir visiškai tiksli, tačiau šiuo
metu ji žymiai tobulesnė, nei prieš 10 metų, ji tiksliau atspindi
tendencijas. Statistikos departamento duomenimis, MTTP darbuo
tojų Lietuvoje nuo 2001 m. Iki 2006 m. Žymiai padaugėjo (žr. 2.1
lentelę). 2006 m. Iš viso jų buvo 9,3 proc. Daugiau, nei 2001 m.
Tačiau būta ir šuolių žemyn ^ 2002 m. Ir 2005 m. MTTP darbuo
tojų buvo mažiau lyginat su prieš tai buvusiais metais. Tačiau pa
žymėsime, kad čia pateikti tik pagrindinėje darbovietėje dirbančių
asmenų skaičius. Galėjo būti, kad dalis MTTP darbuotojų perėjo į
antraeiles pareigas.

2.1 lentelė. MTTP darbuotojai
2001
Iš viso*

2002

2003

2004

14980 13540 14534 15436

2005

2006

16323 16379

tyrėjai, turintys mokslo laipsnį,
pedagoginį vardą

5399
37%

5809
35%

4,2

4,8

4,8

4,8

8,8
10,1
* Pagrindinėje darbovietėje dirbančių asmenų skaičius
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla. 2006, STD, 2007, p. 10.

10,2

10,3

procentais

5130
34%

5163
38%

5893
36%

5976
36%

MTTP dalyvaujančių darbuotojų skaičius tenkantis:
1000-čiui gyventojų

4,3

3,9

1000-čiui darbo jėgos

9,1

8,3

31

Nors Lietuvoje gana ryškus „protų nutekėjimas", MTTP dar
buotojų skaičius tūkstančiui Lietuvos gyventojų ar darbo jėgos

taip pat didėja.
MTTP tyrėjų, su mokslo laipsniais ar pedagoginiais vardais,
skaičius nuo 2001 m. tik didėja, (žr. 2.1 pav.). 2006 m. jų buvo
beveik 16,5 proc. daugiau, nei 2001 m. Labai ryškus šuolis buvo
2004 m. lyginant su 2003 m.
2.1 pav. Tyrėjai su mokslo laipsniais, pedagoginiais vardais,
2002-2006 m.

altinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007. p. 10

Aukštojo mokslo sektoriuje MTTP darbuotojų 2006 m. buvo
6,5 kartus daugiau nei verslo įmonių sektoriuje, ir 2,8 karto dau
giau nei valdžios sektoriuje (žr. 2.2 lentelėje). Aukštojo mokslo
sektoriuje tyrėjų buvo beveik 80 proc, valdžios sektoriuje - 60
proc, o - verslo įmonių sektoriuje - 65 proc. Lyginant su 2005 m.,
proporcijos buvo tos pačios, tik verslo įmonių sektoriuje MTTP
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darbuotojų buvo žymiai mažiau - tik 59 proc, tai reiškia, kad
įmonės tampa inovatyvesnės ir konkurencingesnės tarp labiau išsi
vysčiusių valstybių.

2.2 lentelė. MTTP darbuotojai 2006 m.
Aukštojo
Iš viso
skaičius
Ii viso*

Tyrėjai

%

mokslo
sektorius
skaičius

%

Valdžios

Verslo įmonių

sektorius

sektorius

skaičius

%

skaičius

%

16379 100% 11752 100% 3066
12013 73% 9236 79% 1759

100%
58%

1561
1018

100%

5979

50% 4815

52%

1026

58%

135

13%

6037

50%

4421

48%

733

42%

883

87%

1687

10%

692

6%

685

22%

310

20%

2679

17%

1824

15%

622

20%

233

15%

65%

su mokslo laips
niais, pedagoginiais
vardais

^iti tyrėjai
Technikai irjiems

prilyginti
darbuotojai
Kiti aptarnaujantys
darbuotojai

* Pagrindinėje darbovietėje dirbančių asmenų skaičius.
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų \>eik/a 2006. STD, 2007, p 10.

Iš viso MTTP tyrėjų, su mokslo laipsniais ar pedagoginiais
vardais vidutiniškai visuose sektoriuose yra 36,5 proc. Valdžios
sektoriuje jų 2006 m. buvo po beveik 33,5 proc., o verslo įmonių
sektoriuje tik 8,7 proc. Aukštojo mokslo sektoriuje beveik 41
proc. visų tyrėjų turėjo mokslo laipsnį arba pedagoginį mokslo
vardą (2.2 pav.).

Technikų irjiems prilygintų darbuotojų bei kitų aptarnaujan
čių MTTP darbuotojų 2006 m. aukštojo mokslo sektoriuje buvo
6 proc.
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tys
aptarnaujan
darbuoto

ginti
jiems
darbuo
prily

2.2 pav. MTTP darbuotojai aukštojo mokslo sektoriuje
2006 m. (proc.)

Tyrėjai su
mokslo

Kiti
38%

laipsniais.
pedagoginiais
vardais, 40%

)
Kiti

Technikai ir

jai, 16%

tojai, 6%

2.3 lentelė. MTTP darbuotojai pagal mokslo sritis 2006 m.
(Be verslo sektoriaus)
Tyrėjai

Iš viso
Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
Technologijos mokslai

Su mokslo

Technikai ir

Kiti

laipsniais,
pedagoginiais

jiems

prilyginti

aptarnau
jantys

Iš viso

vardais

darbuotojai

darbuotojai

10995
2378
2323
2079

5841
1177
1079
1155
997
1433
285
474
674

1377
113
66
323
193
682
336
169
177

2446

Fiziniai mokslai

1782

Biomedicinos mokslai

2433
471
748
1214

agrariniai mokslai
^amtos mokslai

medicinos mokslai
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, pl2.
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X
X
X
X
X
X
X
X

Kartu imant aukštąjį ir valdžios sektorius 2006 m. MTTP dar
buotojų, su mokslo laipsniais ar pedagoginiais vardais, po 19-22
proc. dirbo biomedicinos moksluose, humanitariniuose moksluose
ir technologijos moksluose (2.3 pav.). Fiziniuose moksluose MTTP
darbuotojų su mokslo laipsniu ar pedagoginiu vardu yra mažiausia.
2.3 pav. MTTP darbuotojai su mokslo laipsniais, pedagoginiais
vardais, pagal mokslo sritis 2006 m.
Technologi
jos mokslai

Fiziniai

19%

mokslai

Socialiniai
mokslai

21% j

Biomedicinos

Humanitari

mokslai

niai mokslai

22%

22%

2.4 lentelė. Biomedicinos mokslų MTTP darbuotojų sudėtis pagal
mokslo sritis 2006 m. (Be verslo sektoriaus, proc.)
Tyrėjai
Iš viso
Iš viso
a^rariniai mokslai

100%

19%
31%
50%

Technikai ir

Su mokslo laipsniais,

jiems prilyginti

pedagoginiais vardais

darbuotojai

100%
20%
33%

100%

49%
25%
medicinos mokslai
47%
26%
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, p. 12.
^amtos mokslai
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Biomedicinos mokslų srityje beveik pusė MTTP darbuotojų
dirba medicinos mokslų srityje. Mažiausiai tyrėjų su mokslo laips
niais ar pedagoginiais vardais yra agrarinių mokslų srityje (miškotyra, agronomija). Tačiau pažvelgus į MTTP darbuotojų - techni

kų ir jiems prilygintų darbuotojų - pasiskirstymą pagal biomedici
nos mokslo sritis pastebima atvirkštinė tendencija. Daugiausia dar
buotojų pagal proporciją 2006 m. buvo agrarinių mokslų srityje.
2.5 lentelė. MTTP darbuotojų sudėtis pagal mokslo sritis
sektoriuose 2006 m. (be verslo sektoriaus)
ksila

nia
i
Huitar
nm mokslą

So
iialni
c mo
lą
ks

o
Telhonog
c mokslą

Fiz
moiniai

Biomedicinos
mokslai
agriniai
ar mokslai

gatos
m mokslai

meindios
c
mo
laiks

Iš viso

Tyrėjai

2378

2323

2079

1782

471

748

1214

1177
1201

1079
1244

1155
924

997
785

285
186

474
274

674
540

113

66

323

193

336

169

177

2062

2161

1778

1187

301

543

1204

964
1098

1011
1150

1019
759

651
536

177
124

326
217

667
537

25

28

194

123

88

82

152

316

162

301

595

170

205

10

213
103

68

136

346

108

148

94

165

249

62

57

7
3

87

25

Su mokslo laipsniais,
pedagoginiais vardais

kiti tyrėjai
Technikai ir jiems prilyginti
darbuotojai
Aukštojo mokslo sektoriuįe

Tyrėjai
Su mokslo laipsniais,
pedagoginiais vardais

kiti tyrėjai
Technikai ir jiems prilyginti
darbuotojai
Valdžios sektoriuje

Tyrėjai
Su mokslo laipsniais,
pedagoginiais vardais

kiti tyrėjai
Technikai ir jiems prilyginti

darbuotojai
70
248
88
38
129
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, p. 14.
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Aukštojo mokslo sektoriuje, išskyrus socialinių ir humanitari
nių mokslų sektorius, MTTP tyrėjų, su mokslo laipsniais ar peda
goginiais vardais, visose mokslo srityse yra daugiau nei kitų tyrėjų
(2.4 pav.).
Daugiausia tyrėjų su mokslo laipsniais ar pedagoginiais var
dais 2006 m. buvo humanitariniuose, šiek tiek mažiau - technolo
gijų mokslų srityse. Mažiausia jų yra agrarinių mokslų srityje.
2.4 pav. MTTP darbuotojų sudėtis pagal mokslo sritis aukštojo
mokslo sektoriuje 2006 m.

Medicinos mokslai

Gamtos mokslai

Agrariniai mokslai

Fiziniai mokslai

Technologijos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

0
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2.6 lentelė. MTTP darbuotojai pagal išsimokslinimą ir lytį 2006 m.
Aukštojo
Išviso

sektorius
skaičus

skaičius

%
Iš viso*

įmonių

sektorius

skaičius

skaičus

Verslo

Valdžios

mokslo
sektorius

%

%

16379 100% 11752 100%

%

3066 100% 1561 100%

Turi mokslo laipsnį

(habilituoto

5741

35

4553

39

1028

33

160

11

2351

41

1842

40

477

46

32

20

8511

52

6232

53

1246

41 1033

66

5165

61

3960

63

808

65

397

38

291

2

64

1

82

3

145

9

168
766

58

65
319

575
1070
566

75

25į

6

598
323

73
2
82
5
54

242
391

79
10
76
13

207

53

56
142
82
81
36

39

5

47
305

daktaro, daktaro)
išjų moterys
Aukštasis
universitetinis
iš jų moterys
Aukštasis
neuniversitetinis
iš jų moterys
Aukštesnysis
iš jų moterys
Kitas
iš jų moterys

53

9
58
5
44

Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2005. STD, 2006, p. 15

Aukštojo mokslo sektoriuje 2006 m. MTTP darbuotojų buvo
daugiau moterų nei vyrų. Aukštesnįjį išsilavinimą turėjo 75 proc.
moterų, aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą turėjo 58 proc. mote
rų, dirbančių MTTP srityje, o vyrų 42 proc. (2.5 pav.). Pastebima
tendencija, kad kuo aukštesnis išsimokslinimas, tuo daugiau pro
porcingai vyrų.
Tarp mokslo laipsnį (daktaro ar habilituoto daktaro) daugiau
nei pusė vyrų. Kitose išsimokslinimo grupėse yra daugiau nei pu
sė moterų.

38

2.5 pav. Aukštojo mokslo sektoriaus MTTP darbuotojai pagal lyti
ir išsimokslinimą 2006 m. (proc.)

100%
75%
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U
H

Aukštasis

Kitas

• Moterys

D Vyrai

MTTP tyrėjai pagal amžių pasiskirstė labai nevienodai (2.7
lentelę). Docentai, doktorantai bei technikai yra vidutiniškai jau
nesni nei profesoriai ar habilituoti daktarai.
2.7 lentelė. MTTP darbuotojai pagal amžių 2006 m., proc.

ik
25im.

[š viso,su mokslo laipsniais,
peda^oginiais vardais

65
ir
m. vyriesn

2534-

3544-

4554-

5564-

0,3

13,1

21,1

27,1

24,9

13,5

0,1

4,1

24

35,7

36,1

0,4

15,9 24,5

27,6

22,4

9,2

Tyrėjai sus mokslo laipsniais
įabilituoto daktaro
daktaro
Tyrėjai su pedagoginiais vardais
profesoriaus
docento

3,2

20,6

35,7

40,5

2,4

13,3

33,5

34,7

16,1
2,6

Kiti tyrėjai

7,7

53

16,6

12,5

7,6

doktorantai

12,2

73,3

11,6

2,8

0,1

Technikai ir jiems prilyginti darbuotojai

15,5
17,1 19,4 24,1 19,7
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006, STD, 2007, p.15-16.

4,2
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Jaunesnių nei 35 m. profesorių Lietuvoje nėra. Docentų pagal
amžių yra ir jaunesnių nei 35 m. Doktorantą, vyresnių, nei 54 m.,
2005 metais nebuvo, o 2006 metais buvo 0,1 proc. Daktarų, jau
nesnių nei 25 m., 2006 m. buvo beveik pusė procento.
Profesorių, habilituotų daktarų bei docentų daugiau nei treč
dalis yra 55-64 m. amžiaus (2.6 pav.). Habilituotų daktarų, vyres
nių nei 65 m. yra beveik trečdalis, o profesorių - dar daugiau.
2.6 pav. MTTP darbuotojai pagal amžių 2006 m.

Habilituoti daktara

Kiti tyrėj;

0%20%40%60%80%100%
• iki 25 m.

D 25-34 m.

H 45-54 m.

D 55-64 m.

M 35-44 m.
^ 65 m. ir vyresni

Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, p. 15-16.

Doktorantų beveik 85 proc. yra iki 35 m. amžiaus grupėse.
Daktarų apie 68,4 proc. yra iki 64 m. amžiaus. Vyresniame amžiu

je daugiau daktarų įgauna aukštesnę kvalifikaciją, todėl daktarų
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pradedant 55 m. kitose amžiaus grupėse yra vis mažiau. Docentų
skaičiaus tendencija šiek tiek skiriasi nuo daktarų. Jų skaičius di
dėja iki 64 m. amžiaus. 2006 m. vyresnių nei 65 m. docentų buvo
apie 2 kartus mažiau nei 55-64 m. amžiaus grupėje.
Aukštojo mokslo sektoriuje tyrėjų pasiskirstymas lyginant su
valdžios bei verslo įmonių sektoriumi yra labai panašus (žr. 2.8
lentelę). Mažiausiai tyrėjų su mokslo laipsniais ar pedagoginiais
vardais yra amžiaus grupėje iki 25 m. Valdžios sektoriuje šio am
žiaus tyrėjų 2005 m. nebuvo nė vieno, o 2006 m. jų buvo 0,2 proc.
Aukštojo mokslo bei valdžios sektoriuje tyrėjų su mokslo laips
niais ar pedagoginiais vardais 2006 m. daugiausia buvo 45-54 m.
amžiaus grupėje.
2.8 lentelė. MTTP darbuotojai pagal amžių sektoriuose
2006 m., proc.

ik25im.

3544-

V

5564-

65
ir
m. vyriesn

Aukštojo mokslo sektoriuje

Tyrėjai
su mokslo laipsniais, pedagoginiais
vardais

kiti tyrėjai
Technikai ir jiems prilyginti darbuotojai

3,9

32,3

18,9

19,7

16,7

8,5

0,4

12,9

20,7

26,6

25,2

14,2

7,8

53,4

17

12,1

7,4

2,3

19,8

20,8

14,6

22,4

18,6

3,8

2,8

29,5

19,3

23,2

17,5

7,7

0,2

14,2

22,8

29,1

23,6

10,1

Valdžios sektoriuje

Tyrėjai
su mokslo laipsniais, pedagoginiais
vardais

kiti tyrėjai
Technikai ir jiems prilyginti darbuotojai

6,4

50,9

14,5

15

8,9

4,3

11,3

13,4

24,3

25,8

20,7

4,5

6,5

34

21,7

23,4

11,8

2,6

11

3,2

Verslo įmonių sektoriuje
Tyrėjai ir inžinieriai

Technikai ir jiems prilyginti darbuotojai 15,1 32,6 18,1
20
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, p. 16.

41

mm^ 1 |

Aukštojo mokslo sektoriuje tyrėjų,su mokslo laipsniais, peda
goginiais vardais 2006 m. amžiaus grupėje iki 25 m. buvo tik 0,4
proc. (žr. 2.7 pav.). Tais pačiais metais 45-54 m. bei 55-64 m. am
žiaus grupėse šių MTTP tyrėjų buvo po 26 proc.
2.7 pav. MTTP darbuotojai su mokslo laipsniais, pedagoginiais
vardais, pagal amžių aukštojo mokslo sektoriuje
2006 m., proc.

65 m. ir
vyresni

iki 25 m.

25-34 m.

14,2%

0,4%

12,9%

m*Ę 1
^ 35-44 n

i

B 20,7%

•^

55-64 m. 1

25,2% ^

I

45-54 m
26,6%

Aukštojo mokslo sektoriuje 2006 m. daugiausia tyrėjų be
mokslo laipsnio ar pedagoginio vardo buvo iki 25-34 m. amžiaus
grupėje - 53,4 proc. (2.8 pav.). Vyresnių nei 65 m. aukštojo moks
lo sektoriuje šių tyrėjų buvo tik 2,3 proc.
Daugiau nei pusė MTTP darbuotojų 2006 m. buvo užimti
aukštojo mokslo sektoriuje (2.9 lentelę). Verslo įmonių sektoriuje
MTTP darbuotojų buvo apie 11 proc. visų MTTP darbuotojų, val
džios sektoriuje - apie 26 proc.
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2.8 pav. MTTP darbuotojai be mokslo laipsnio, pedagoginio vardo
pagal amžių aukštojo mokslo sektoriuje 2006 m., proc.

65 m. ir
vyresni
2,3%

55-64 m.
7,4%

45-54 m.

iki 25 m.
7,8%

00**^
—i

j

,

55-44 m.^^
17,0%

^—~ir

••"" 25-34 m.
53,4%

2.9 lentelė. MTTP darbuotojų užimtumas 2005 m. *
Aukštojo
Iš viso

mokslo
sektoriuje

[š viso

Tyrėjai
su mokslo laipsniais,
pedagoginiais vardais
Technikai ir jiems
prilyginti darbuotojai
Kiti aptarnaujantys
darbuotojai

Valdžios

Verslo įmonių

sektoriuje

sektorius

11443
8036

7237
5452

2930
1707

1276
877

3974

2810

1048

116

1402

517

655

230

2005

1268

568

169

* Pateikti ne tik pagrindinėje darbovietėje, bet ir antraeilėse pareigose
dirbančiųjų duomenys apie užimtumą.
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007. p. 17.

Tyrėjų su mokslo laipsniais, pedagoginiais vardais proporcija
atskiruose sektoriuose nelabai panaši. Aukštojo mokslo sektoriuje
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darbuotojai
pedagoginiais vardais

tyrėjų su mokslo laipsniais, pedagoginiais vardais yra 2,5 kartus
daugiau negu valdžios sektoriuje.
Vyrų ir moterų tarp MTTP darbuotojų pasiskirstymas pagal
mokslo sritis labai nevienodas (2.10 lentelę). Daugiau vyrų nei
moterų linksta prie fizinių, technologijos bei agrarinių mokslų sri
čių. Kitose srityse daugiau yra moterų.
2.10 lentelė. MTTP darbuotoju užimtumas pagal mokslo sritis
2006 m.*
Biomedicinos
mokslai

Tyrėjai su mokslo laipsniais,

738

594

705

734

215

432

440

343
647
iš įų moterys 463
Technikai ir jiems prilyginti
94

325
736
499

143
630
258

206
544
273

123
87

243
228
165

237
393
247

49

253

148

292

162

174

33

133

230

124

149

is įų moterys

Kiti tyrėjai

iš jų moterys] 75

Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, p. 17.

Daugiausiai užimtų moterų su mokslo laipsniais, pedagogi
niais vardais, buvo gamtos moksluose, mažiausiai - technologijos
moksluose - tik 20 proc. (2.10 pav.)
Humanitarinių mokslų sektoriuje 2006 m. vyrų ir moterų buvo
beveik po lygiai.
Nuo 2002 m. iki 2006 m. tyrėjų moterų nuolat daugėjo, tuo
tarpu vyrų iki 2004 m. daugėjo, o 2005-2006 m. šiek tiek sumažė-
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jo (žr. 2.11 lentelę). Tačiau iš viso moterų tyrėjų kiekvienais me
tais buvo mažiau nei vyrų. Nors habilituotų daktarų moterų nuo
2003 m. nuolat daugėjo, moterys sudarė tik apie septintadalį visų
habilituotų daktarų. Tačiau tarp daktarų moterų buvo beveik pusė
visų daktarų skaičiaus.
2.9 pav. Tyrėjai su mokslo laipsniais, pedagoginiais vardais
pagal lytį mokslo srityse 2006 m.

Socialiniai

45,29%

^^^

46,14%

f^

43,75%

^^^

mokslai
Medicinos

I4' y Z
1^3.

. :

d" .^^

'

- "^

J

mokslai

Gamtos mokslai

Humanitariniai

53,52%

^

52,56%

F

mokslai
Agrariniai

2

•4^'^1

mokslai

Fiziniai mokslai

71,93%

Technologijos

_J

79,72%

mokslai

0%

20%

40%

D vyrai

1
60%80%

100%

• moterys
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2.11 lentelė. Tyrėjai, jų mokslo laipsniai ir pedagoginiai vardai
(Be verslo sektoriaus)
2003

2004
motyers

Iš viso*

Išviso

2005
motyers

Išviso

2006
moterys

Išviso

moterys

10040 4914 11047 5462 11002 5521 10995 5566

Turi mokslo laipsnį:
habilituoto daktaro

766

daktaro 4446

110
1902

802

113
2024

764
4707

115
2120

759 115
4796 2189

63

82

731
2874

836
3212

757
2211

86
822
3194

790
94
2177 832
5154 3173
2284 1349

4617

Pedagoginį vardą:
profesoriaus

632

docento 2098

kiti tyrėjai

4731

727
2255
5341
1294 2417

5236

doktorantai
2268
1391 2253 1320
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, p. 18.

Tarp profesorių 2006 m. vyrų buvo 8,4 kartus daugiau nei
moterų. Pastebima ryški tendencija — kuo aukštesnis laipsnis, tuo
proporcingai moterų vis labiau mažėja. Akademinės karjeros ato
trūkį tarp moterų ir vyrų labai gerai parodė akademinės karjeros
„žirklės" (žr. 2.10 pav.).
Aukštosiose mokyklose 2006 m. 45 proc. daugiau mokėsi
merginų nei vyrų Doktorantūroje išlieka ši proporcija. (2.12 lente
lę). Tačiau daktaro laipsnį 19 proc. punkto daugiau turėjo vyrų,
docento šis skirtumas padidėja iki 61,7 proc. punkto. Habilituotų
daktarų tais pačiais metais apie 5,6 karto daugiau buvo tarp vyrų,
profesorių vyrų - daugiau nei 7 kartus. O štai tarp 39 akademikų
buvo tik viena moteris.
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1

2.10 pav. Vyrų ir moterų akademinės karjeros „žirklės " 2006 m.,
(proc.)

84,9
—o"

97,4

87,6
59,3

62,4 y1

58,6
53,5

-v^

40% C

46,5
40,7

37,6\.

41,4

15,1

12,4
—•^^

aukštasis
mokslas

doktor-

daktaro

docento habilituoto profeso-

antaidaktaro

riaus

2,6

akade
mikai

I—O— Vyrai? moterys
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2006, p. 18., Mokslo ir
technologijų rodikliai. Prieiga per Intemetą: http://www.stat.gov.lt.
Žiūrėta 2008 vasario mėn.

2.12 lentelė. Vyrai ir moterys pagal išsilavinimą 2006 m.
2006
Aukštasis mokslas
Doktorantai
daktarai
docentai
įabilituoti daktarai
>rofesoriai

Vyrai

Moterys

187700
935
2607
1345
644
696

273300
1349
2189

832
115
94
1

akademikai
38
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2006, p. 18., Mokslo ir
technologijų rodikliai. Prieiga per Intemetą: http://www.stat.gov.lt ir
www.lma.lt. Žiūrėta 2008 vasario mėn.
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2006 m. tyrėjų su mokslo laipsniais, pedagoginiais vardais
daugiausia buvo humanitariniuose moksluose, mažiausiai - agrari
niuose (2.13 lentelę). Biomedicinos moksluose buvo tik ketvirta

dalis visų šių tyrėjų.
2.13 lentelė. Tyrėjai su mokslo laipsniais, pedagoginiais vardais
pagal mokslo sritis 2006 m.
Biomedicinos mokslai

"S

U viso

2378

2323

2079

1782

471

116

165

184

28

61

128

951

989

812

257

413

546

129
503
1244
528

187
457
924
530

152

26

302
785
384

186

42
100
274

101
218
540
277

748

1214

Turi mokslo laipsnį

habilituoto daktaro 77
daktaro 828
Turi pedagoginį vardą
profesoriaus

153

docento

529
1201

Kiti tyrėjai

doktorantai 326
97
142
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, p.20.

2006 m. apie 21 proc. tyrėjų su mokslo laipsniais, pedagogi
niais vardais dirbo socialinių mokslų srityje (2.11 pav.). Technolo
gijų moksluose dirbo apie 19 proc, fizinių mokslų srityje — apie
16 proc. visų tyrėjų.

Aukštojo mokslo sektoriuje daugiausia MTTP darbuotojų tiek vyrų, tiek moterų - turi daktaro laipsnį (2.12 pav.). Ryškiai
mažiau moterų aukštojo mokslo sektoriuje 2006 m. buvo tarp pro
fesorių bei habilituotų daktarų.
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2.11 pav. Tyrėjai su mokslo laipsniais, pedagoginiais vardais
pagal mokslo sritis 2005 m.

2500

2378

2323
2079
1782

2000
1500

1214

1000

748
471

500

n

0

Jf
u- E

o Jį,
s,

1

II

Biomedicinos mokslai

2.14 lentelė. Tyrėjai su mokslo laipsniais, pedagoginiais vardais
pagal sektorius, 2006 m.
Aukštojo mokslo
sektorius
K viso

Valdžios sektorius

Iš viso

moterys

Iš viso

moterys

9236

4632

1759

934

630
3899

96
1733

129
897

19
456

708
2090
4421
2054

92
807
2714
1211

82

2
25
459
138

Turi mokslo laipsnį
habilituoto daktaro
daktaro
Turi pedagoginį vardą
profesoriaus
docento

fCiti tyrėjai

87
733

doktorantai
230
Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, p.20.
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2.12 pav. Tyrėjai pagal mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą
aukštojo mokslo sektoriuje, 2006 m.

m

habilituoti
daktarai

96

1 vyrai D moterys

92

profesoriai

L_

doktorantai

3

17U-J

Kiti tyrėjai

.3

docentai

daktarai

1211

2714

807

3

-'()r ^*

0

1000

2000

1733

3000

4000

5000

Šaltinis: Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. STD, 2007, p.20.

Vienas valstybės išsivystymo lygio rodiklių yra išlaidų moks
lo tiriamajai veiklai (MTTP) santykis su bendruoju vidaus produk
tu (BVP). Statistikos departamento duomenimis, išlaidų mokslo ti
riamajai veiklai santykis su BVP nuo 2004 m. sudarė daugiau nei
0,75 proc. (žr. 2.15 lentelę). Lyginant 2006 m. su 2001 m. išlaidos
MTTP padidėjo beveik dvigubai: nuo 326,8 iki 657,8 mln. Lt3.
5 Pvz. 1998 m. Lietuvoje išlaidos mokslui sudarė apie 0,56 proc. BVP. Latvi
joje ^ 0,23 proc, Estijoje - 0,53 proc. Austrijoje. Norvegijoje tie rodikliai buvo
apie 2 proc. BVP, Suomijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje buvo gerokai daugiau
negu 2 proc, o Švedijoje siekė kone 4 proc. "Išvada akivaizdi: kuo labiau išsi
vysčiusi valstybė, tuo daugiau dėmesio skiria mokslui" (Gediminas Zemlickas,
Mokslas

ir

statistika.,

Mokslo

http://ic.Ims.lt/ml/211/statistika.htm).
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Lietuva:

Nr.

211.

2000.05;

. g

m

E .^
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Išvados

1.MTTP darbuotojų statistika Lietuvoje nėra visiškai tiksli ir
unifikuota, tačiau gana gerai atspindi pagrindines tendencijas.

2.Išlaidų mokslo tiriamajai veiklai santykis su BVP didėja, tai
rodo tam tikrą, nors ir nepakankamą ir neatitinkančią Lisabo
nos strategijos tikslų, Lietuvos pažangą.
3.Verslo sektoriuje Lietuvoje dirba vis daugiau MTTP darbuoto
jų, vadinasi, didėja šių įmonių konkurencingumas kitų valsty
bių atžvilgiu.
Literatūra
Zemlickas, Gediminas. „Mokslas ir statistika". Mokslo Lietuva, 2000, Nr. 211.
Prieiga per internetą: < http://ic.lms.1t/ml/21 l/statistika.htm>
Mokslo ir technologijų rodikliai, 2008. Prieiga per internetą:
<http://www.stat.gov.lt>.
Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2005. Vilnius: Statistikos departamentas prie
LRV, 2006.
Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006. Vilnius: Statistikos departamentas prie
LRV, 2007.
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Moterys moksle ir lyčių lygybės moksle politika:
situacija Lietuvoje ir Europos Sąjungos
kontekstas
Aurelija Novelskaitė, Socialinių tyrimų institutas

Įvadas
Dėmesys mokslininkių(-ų) padėčiai Lietuvos moksle lyties as
pektu buvo atkreiptas po 1990-ųjų kartu su tuo metu kilusia moks
linių tyrimų, socialinių iniciatyvų ir politinių veiksmų banga, pa
lietusią moters padėties Lietuvos visuomenėje problematiką. Pra
ėjus daugiau nei 15 metų apie moterų ir vyrų įsitraukimo į moksli
nę veiklą tendencijas ir jų kaitos priežastis bei apie politinius, so
cialinius, ekonominius moterų ir vyrų dalyvavimo skirtingose šios
veiklos srityse aspektus bei to padarinius tiek atskiroms(-iems)
mokslininkėms(-ams), tiek mokslo organizacijoms ir institucijoms
ar visuomenei nėra daug žinoma. Taigi šis straipsnis apie mokslininkes(-us) ^ asmenis, iš kurių kiekviena(-s) Lietuvos Respubli
kos mokslo ir studijų įstatyme apibrėžiama(-s) kaip „tyrėjas, atlie
kantis mokslinius tyrimus ir turintis mokslo laipsnį ir (ar) pedago
ginį vardą" (Lietuvos respublikos Mokslo ir studijų įstatymas
2007). Straipsnyje pasinaudojant esama faktine informacija, pa
grįsta kokybiniais ir kiekybiniais empiriniais duomenimis bei ana
litiniais ir kritiniais pastebėjimais, pateikiama tik gana fragmentiš
ka ir tik patį paviršiaus reljefą atspindinti moterų ir vyrų dalyvavi
mo Lietuvos moksle situacija, kuri suponuoja giluminiuose klo
duose slypinčius procesus ir jų pasekmes. Taip pat straipsnyje ap
tariamos kai kurios moterų dalyvavimo Lietuvos moksle charakte
ristikos tarp Europos Sąjungos (toliau - ES) šalių.

Taigi straipsnis apie lyčių lygybės politiką, kuria siekiama su
kurti palankias sąlygas moterų mokslininkių potencialui ir talentui
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pilnai panaudoti . Tiksliau, straipsnyje aptariamos tiek lyčių lygy
bės iniciatyvos ES lygmenyje, tiek ir jų atgarsiai nacionaliniame Lietuvos moksle ir politikoje.
Straipsnyje keliami trys tikslai. Pirma, remiantis ES ir Lietu

vos dokumentais siekiama apibūdinti politines prielaidas lyčių ly
gybei siekti ir įgyvendinti visoje Europos bendruomenėje. Antra,
pasinaudojant patikimiausiais prieinamais statistinės informacijos
šaltiniais bei ankstesnių kokybinių ir kiekybinių studijų rezultatais
siekiama detaliai apibūdinti moterų dalyvavimo Lietuvos moksle
charakteristikas. Trečia, siekiama įvertinti šiandien Lietuvoje eg
zistuojančias lyčių lygybę moksle užtikrinančias priemones.

Politinis lyčių lygybės moksle kontekstas:
Europos Sąjunga ir Lietuva
Problemos analizės prielaidos slypi dviejuose šiandien visiš
kai integraliuose politiniuose dariniuose ir keliuose (šiandien jau)
neatskiriamai persidengiančiose politinių prioritetų erdvėse. Tai
ES (konkrečiai -jos keliami iššūkiai šalims - Sąjungos narėms) ir
Lietuva, kaip viena ES narių, tačiau visgi nacionalinė valstybė, tu
rinti šalies viduje kylančių problemų ir poreikių kurti bei plėtoti
Europos mokslinių tyrimų erdvę (toliau - EMTE), kartu užtikri
nant lyčių lygybę. 2000 m. kovo mėn. Europos Taryba (toliau ET) bei ES narių valstybių ir vyriausybių vadovai Lisabonoje su
formulavo tikslą — Europos Sąjunga turi tapti „konkurencingiausia
ir dinamiškiausią žiniomis grįsta ekonomika pasaulyje, pajėgian
čia nuosekliai augti ekonomiškai sukuriant daugiau ir geresnių
darbo vietų bei užtikrinant didesnę socialinę sanglaudą" (EC
Communication „More research for Europe ^ tovvards 3% of

GDP" 2002). Atnaujintoje Lisabonos Strategijoje 2005 m. dar kar
tą patvirtinama, kad „Lisabonos strategija yra esminė visaapiman
čio darnaus vystymosi tikslo dalis", nurodant tikslą - nuolat gerinti
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dabarties ir ateities kartų gerovę bei gyvenimo sąlygas (Barroso
pranešimas „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisa
bonos strategijos pradžia" 2005).
EMTE sukūrimas yra svarbiausioji atnaujintos Lisabonos stra
tegijos, skirtos ekonomikos augimui skatinti ir darbo vietoms kur
ti, dalis. Tuo tarpu vienas pagrindinių Lietuvos, kaip nacionalinės
valstybės, esančios ES sudėtyje, siekių — integruoti Lietuvos
mokslą į bendrąją EMTE, kuriai, esant tokia, kokios reikia mokslo
bendruomenei, verslui ir piliečiams, turėtų būti būdinga „pakanka
mas kompetentingų mokslininkų srautas, pasaulinio lygio moksli
nių tyrimų infrastruktūra, itin aukštos kokybės mokslinių tyrimų
institutai, veiksmingas keitimasis informacija, gerai koordinuotos
mokslinių tyrimų programos ir prioritetai bei atvirumas pasauliui"
(Žalioji knyga. Europos mokslinių tyrimų erdvė. Naujos perspek
tyvos 2007). Siekiant šio tikslo, konkrečiau, kuriant ir tobulinant
EMTE, atkreipiamas dėmesys į kelias šio straipsnio kontekste ak
tualias problemas. Pirma, konstatuojant, jog „moterų, dirbančių
kai kuriose mokslo ir inžinerijos srityse ar užimančių atsakingas
pareigas, [yra] per maža", tiesiogiai atkreipiamas dėmesys tiek į
horizontalias lyčių segregacijos tendencijas (moterys sudaro dau
gumą menkai apmokamų, žemo prestižo mokslinių specialybių ir

mokslinių tyrimų srityse), tiek ir į vertikalias lyčių stratifikacijos
mokslo institucijų ir organizacijų hierarchijas, kur moterys sudaro
nykstamai menką dalį aukščiausiuose jų lygmenyse. Antra, kvieti
me „gerinti mokslo darbuotojų įdarbinimo ir darbo sąlygas, derinti
profesinį, privatų ir šeimos gyvenimą, spręsti lyčių ir demogra
finius klausimus" tiesiogiai įvardinama lyčių problema. Be to, šis
kvietimas turi žymiai didesnę reikšmę mokslininkių moterų, nei
mokslininkų vyrų, situacijos kontekste, kadangi moterys tradiciš
kai turi prastesnes į(si)darbinimo galimybes, moterims dažniau,
nei vyrams, suteikiamos prastesnės darbo sąlygos, moterims sudė-
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tingiau derinti profesijos reikalavimus bei šeimos poreikius ir pan.
(EPWS Position Paper Public Consultation on the Green Paper
„European Research Area: New Perspectives" 2007). Be to,
Mokslo darbuotojų chartijoje bei Mokslo darbuotojų priėmimo į
darbą elgesio kodekse (Europos mokslininkų chartija 2006; Moks

lininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksas 2006) atskirai atkrei
piamas dėmesys, kad „mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuo
tojai turėtų [...] sudaryti darbo sąlygas, kurios leistų tiek moksli
ninkėms, tiek mokslininkams suderinti darbą ir šeimą, vaikus ir
karjerą" ir kad „mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuotojai tu
rėtų siekti lyčių pusiausvyros visuose personalo lygmenyse, įskai
tant mokslo vadovų ir vadovių tarpe". Pažymėtina, kad šiuose do
kumentuose taip pat nurodoma, jog „pusiausvyra turėtų būti pa

siekta laikantis lygių galimybių politikos priimant į darbą ir toles
niuose karjeros etapuose, tačiau jai nesuteikiant pirmenybės prieš
kokybės ir kompetencijos kriterijus" siekiant, kad būtų užtikrintas
vienodas požiūris į moteris mokslininkes ir vyrus mokslininkus,
„atrankos ir vertinimo komitete turėtų būti atitinkama lyčių pu
siausvyra".

ES lyčių lygybė - tai „pagrindinė teisė, bendroji ES vertybė ir
būtina sąlyga ES augimo, užimtumo ir socialinės sanglaudos tiks
lams pasiekti" (Moterų ir vyrų lygybės gairės 2006-2010 m.
2006). Moterų ir vyrų lygybės gairėse 2006-2010 m. atkreipiamas
dėmesys, kad nors „siekdama lyčių lygybės ES yra padariusi dide
lę pažangą, kadangi parengti su vienodu požiūriu susiję teisės ak
tai, integruojamas lyčių aspektas, įgyvendinamos specialios mote
rų paaukštinimo pareigose priemonės, veiksmų programos, vyksta
socialinis dialogas ir dialogas su pilietine visuomene ..., [lyčių]
skirtumų vis dar yra ir jie gali netgi didėti, kadangi išaugusi eko
nomikos konkurencija reikalauja lankstesnės ir mobilesnės darbo
jėgos". Be to, kintančios ekonominės gyvenimo sąlygos ir su tuo
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augantys aplinkos reikalavimai, tikėtina, „gali labiau atsiliepti mo

terims, kurios dėl nepakankamai lanksčių darbo sąlygų ir priežiū
ros paslaugų, įsigalėjusių lyčių stereotipų ir dėl nevienodo pasida
lijimo šeimos atsakomybe su vyrais dažnai yra priverstos rinktis
tarp vaikų ir karjeros", o moterų padaryta pažanga, įskaitant ir to
kias Lisabonos Strategijos pagrindines sritis, kaip moksliniai tyri
mai, nelabai atspindi moterų padėtį darbo rinkoje. Kitaip sakant,
„švaistomi žmogiškieji ištekliai, o ES sau to leisti negali" (Mote
rys ir mokslas Enwise šalyse. Mokslas ir Visuomenė 2004).
Beveik prieš 10 metų - 1999 m. EK priėmė rezoliuciją Mote
rys moksle, o dokumente Moterų mobilizavimas praturtinant Eu
ropos mokslinius tyrimus (Women and science: mobilising women
to enrich European research 1999) detaliai apibūdinama ES lyčių
lygybės politika ir nurodomi konkretūs EK dokumentai bei tiksli
nės sritys, tiesiogiai susijusios su lyčių lygybės įgyvendinimu ap
skritai ir, konkrečiai, su moterų pritraukimu į mokslinių tyrimų
erdvę. Šio dokumento išvadose teigiama, kad EK yra įsitikinusi,
jog „dabar pradedamas procesas atneš teigiamų rezultatų: iš tiesų
tai bus naujo [moteriško?] tyrimų veiklos veido sukūrimas atei
nančiam tūkstantmečiui". Šiame kontekste verta atkreipti dėmesį į
tai, kad, viena, EK vienareikšmiškai įvardina ES poziciją: lyties
dimensija yra viena esminių sudedamųjų reformuojant ES mokslą.
Išreiškiant tai EK žodžiais, „lyties dimensija yra esminis mokslo /
visuomenės elementas, kuris pats savaime sudaro EMTE branduo
lį. Pažanga lyčių lygybės įtvirtinimo moksle yra esminė siekiant
panaudoti moterų mokslininkių potencialą bei padidinti mokslo
kokybę ir novatoriškumą ir priartinti mokslą prie visuomenės"
(Commission Staff Working Paper, Women and Science: the gender dimension as a leverage for reforming science 2001). Antra,
sekant taip įvardinta politinės valios linkme, EK nuolatos atsiran
da vis naujos iniciatyvos, kurių tikslas - moterų mokslininkių pa-
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dėties nacionalinėse mokslo bendruomenėse gerinimas.6 Tai rodo
problemos aktualumą ir intensyvią galimų sprendimų paiešką bei
nuolatinį taikomų sprendimų vertinimą fiksuojant pasiekimus, su
sijusius su lyčių lygybės įtvirtinimu moksle (žr. Women in Scien
ce and Technology - The business perspective 2006; She Figures
2006 - Women & Science: Latest Statistics and Indicators 2006;
Gender action plans. A compendium of good practices, 2005; Europe needs more scientists 2004 ir kt.). Trečia, EK dokumentuose

atkreipiamas dėmesys į aktualią ir labai realią tikimybę: lyčių ly
gybės įdiegimas ir išplėtojimas nacionalinėse mokslo sistemose
gali sukelti poreikį jas reformuoti iš vidaus (Commission Staff
Working Paper, Women and Science: the gender dimension as a
leveragefor reforming science 2001).
Nacionaliniame lygmenyje Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2005 m. lapkričio mėn. ratifikavo Nacionalinę Lisabonos Strategi
jos įgyvendinimo programą (Dėl Nacionalinės Lisabonos strategi

jos įgyvendinimo programos įgyvendinimo 2005), kurioje pagrin
dinio Lietuvos ekonominės strategijos tikslo - mažinti šalies eko
nominio išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio - ir
trijų nacionalinių prioritetų — išlaikyti spartų ekonomikos augimą,
makroekonominį stabilumą ir siekti visateisės narystės Ekonomi
nėje ir pinigų sąjungoje, skatinti Lietuvos įmonių konkurencingu
mą ir užimtumą bei investicijas į žmogiškąjį kapitalą - kontekste
atskirai atkreipiamas dėmesys į mokslinės tiriamosios veiklos ak
tyvumą, MTEP sistemos plėtojimą ir pan., į lyčių lygybės skirtu
mų mažinimo problemas, ypač į moterų situacijos ypatumus.
Svarbu, jog programoje numatoma, kad Lietuvoje bus siekiama

6 Nuorodų į EK iniciatyvas ir procedūras bei aktualius EK dokumentus, studijas
ir publikacijas sankaupą galima rasti Europos moterų mokslininkių platformos
internetiniame tinklalapyje www.epws.org.
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įtvirtinti tokią užimtumo politiką, kurios esmė būtų „sudaryti teisi
nes sąlygas lanksčiau organizuoti darbo santykius, tinkamiau rea
guoti į neišvengiamus rinkos pokyčius ir palengvinti darbuotojų

prisitaikymą prie pokyčių, kartu užtikrinti jų socialinę ir darbo ap
saugą". Be to, ilgalaikėje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros strategijoje Lietuva yra iškėlusi tikslą - stiprinti šalies
mokslinį technologinį potencialą, siekti, kad jis kuo efektyviau
būtų naudojamas šalies pažangai spartinti ir konkurencingumui di

dinti atsižvelgiant į ribotus Lietuvos išteklius (Ilgalaikė mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija 2003). Be kitų strategi
nių tikslų, brėžiamos gairės, jog iki 2015 m. Lietuva taps žinių vi
suomene, Lietuvos MTEP sistema integruosis į ES mokslo tech
nologinę erdvę. Visgi aukščiau aprašytos ES politikos lyčių lygy
bės užtikrinimą laikyti viena iš prioritetinės veiklos (tarp to - ir
moksle, ir plėtojant EMTE, ir siekiant Lisabonos Strategijos tiks
lų) sričių, Lietuvos juridiniuose aktuose lyčių lygybės klausimams
visiškai apeinamas7.
EK ekspertai tvirtina, kad Lietuva yra viena iš tų valstybių -

naujųjų ES narių, kuriose lyčių lygybės politika yra gana sparčiai
plėtojama (Rees 2002). Dažniausiai nurodomas 1999 m. Lietuvoje

7 Pvz., nei terminas „lytis" ar, konkrečiai, „vyrai" ir „moterys" nėra minimi nei
Ilgalaikėje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategijoje (2003 m.
gruodžio 22 d. Nr. 1646. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292705), nei Pasiūlymuose šiandien vykstančiai mokslo ir studijų
reformai

(http://www.smm.lt/smt/docs/msvg/re/MS%20reformos%20mode-

lis.pdf), kurioje tiesiogiai siūlomi sprendimai, susiję su mokslo darbuotojų dar
bo sąlygomis. Simptomiška, kad Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstaty
me (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdocJ?p _id^28l383&p_ąuery-&p_tr2^) nurodoma, jog „Mokslininkai, kiti tyrėjai ir administracijos dar
buotojai bei kiti darbuotojai turi lygias teises, neatsižvelgiant į jų lytį, rasę, poli
tinius įsitikinimus, pažiūras, tikėjimą, kilmę, socialinę padėtį, tautybę ir kalbą,
taip pat pilietybę, dalyvauti konkursuose į pareigas įstaigose", tačiau apie ES
akcentuojamus lygaus vertinimo principus, lyčių balansą ir pan., čia nekalbama.
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įsigaliojęs Moterų ir vyrų lygių galimybių {statymas (Moterų ir vy

rų lygių galimybių įstatymas 1998) ir tais pačiais metais įsteigta
lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba8. Tačiau, kaip pastebima
Kasmetinėje lygių galimybių kontrolieriaus ataskaitoje 2006, „ne

paisant [Lietuvoje esančių] gerų [lyčių lygybę užtikrinančių] įsta
tymų, neretai kyla problemų juos tinkamai įgyvendinant" (Kasme

tinėje lygių galimybių kontrolieriaus ataskaita 2006). Lyčių lygy
bės ekspertės papildo pastarąjį pastebėjimą teigdamos, kad Lietu
voje apskritai „nėra jokios nuoseklios [lyčių lygybės] politikos" ir
kad esanti lyčių lygybės politika tėra „labiau deklaratyvi [nei rea
li]", kad „lyčių politika ... pasidaro pati sau kažkoks toks atskiras
darinys, kažkoks apendiksas, kuris tarytum egzistuoja atskirai nuo
kasdienybės" (Reingardienė 2004, 36). Apibendrinant galima teig
ti, kad „net ir turint reikiamą ES standartus ir direktyvas atitinkan
čią teisinę bazę, šiandieniniame kontekste lyčių lygybė defacto iš
lieka sunkiai realizuojama vizija" (ten pat, 39).
Moterys Lietuvos moksle: statistiniai faktai
ir teorinės prielaidos
Metodologinė pastaba
Aprašyti statistines mokslininkių(-ų) pasiskirstymo tendenci
jas Lietuvoje nėra paprastas, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio, už
davinys. Esminė kliūtis - gana fragmentiški ir nenuoseklūs statis
tiniai duomenys. Pirmas ir esminis klausimas, į kurį vienareikš
miškai atsakyti būtų sunku — koks realus mokslininkių(-ų) skai
čius Lietuvoje. Vienas pagrindinių duomenų šaltinių, kuriuo nau
dojamasi šiame darbe - tai Statistikos departamento kasmet skel
biama statistinė informacija apie mokslo darbuotojus ir jų veiklą.

8 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Apie Tarnybą žr.:http://www.fygybe. lt/static.php?strid= 1029.
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Deja, nepaisant to, kad Statistikos departamentas pateikia duome
nis apie asmenis, turinčius mokslo laipsnius ir dirbančius aukštojo
mokslo, valdžios, verslo sektoriuose, apie mokslo laipsnius turinčias(-ius) tyrėjas(-us) ir apie mokslo laipsnius turinčias(-ius) tyrėjas(-us), kurios(-ie) dirba mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros
(toliau - MTTP) srityse, visgi tai nėra pakankamai detali ir išsami
statistika.

Statistikos departamento leidinyje Mokslo darbuotojai ir jų
veikla 2006 (Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2006 2007) nurodyta,
jog Lietuvoje 2006 m. MTTP veiklos sektoriuose pagrindinėse
darbovietėse dirbo 5976 „tyrėjai, turintys mokslo laipsnį ir / ar pe

dagoginį vardą" (p. 10). Tačiau toliau (p. 17) pateikiant MTTP
darbuotojų užimtumo rodiklius pagal veiklos sektorius nurodyti
„ne tik pagrindinėje darbovietėje dirbančių darbuotojų užimtumo
duomenys" , čia jau matome, kad Lietuvoje tyrėjų su mokslo
laipsniais ir / ar pedagoginiais vardais 2006 m. tebuvo 3974 (iš jų
2810 dirbo aukštojo mokslo, 1048 valdžios ir 116 verslo sekto
riuose). Man, kaip ne Statistikos departamento darbuotojai, neaiš
kus ir MTTP darbuotojų pasiskirstymas pagal mokslo sritis. Mini
mo šaltinio pateiktais duomenimis, 2006 m. skirtingose mokslo
srityse aukštojo mokslo ir valdžios (išskyrus verslo sektorių) sek
toriuose dirbo 5841 mokslo laipsnį ir / ar pedagoginį vardą turinti(-s) tyrėja(-s) (p. 12). Toks pat skaitmeninis rezultatas gaunamas
ir susumavus toliau (p. 14) pateiktus duomenis. Tačiau jei pasi
kliautume kitose leidinio vietose pateiktais duomenimis, jog ver
slo sektoriuje 2006 m. dirbo 160 tik mokslo laipsnius turinčių

MTTP darbuotojų (p. 15) ar 116 mokslo laipsnį ir / ar pedagoginį
vardą turinčių MTTP darbuotojų (p. 17), tai ką tada reikštų aukš
čiau minėtus skaičius 5976 (p. 10) ir 5841 (p. 12, p. 14) skiriantis
skaičius 135 (logiškai sprendžiant iš bendro nurodyto skaičiaus at
ėmus dirbančiųjų aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose skaičių
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turėtume gauti dirbančiųjų verslo sektoriuje skaičių, kadangi, kaip
nurodyta terminus aiškinančioje leidinio dalyje, „2006 m. priva
čiam ne pelno sektoriui priklausančių institucijų, užsiimančių
mokslo tiriamąja veikla, nebuvo" (p. 1)1
Antra, leidinyje nurodoma, kad dirbančiųjų MTTP 2006 m.
buvo 5741 asmuo, turintis (habil. dr. ar dr.) mokslo laipsnį (p. 15).
Tačiau elementariausios sudėties būdu suskaičiavę toliau pateiktus
(p. 18) 2006 m. tyrėjus su habilituoto daktaro ir daktaro laipsniais
gauname dar vieną naują skaičių — 5555. Žinoma, svarbu atkreipti
dėmesį, jog pirmasis minėtų skaičių (5741, p. 15) rodo visuose tri
juose - aukštojo mokslo, valdžios ir verslo - sektoriuose dirbančias(-ius) mokslininke(-us). Tačiau netgi atėmus trečiajame iš mi
nėtų sektorių dirbančius (160, p. 15) asmenis gautas naujas skai
čius (5581) tik įneša dar didesnės painiavos.
Pastebėsime, kad naudojomės tik vieno — 2007 m. — išleisto
statistikos rinkinio detalizuota apžvalga. (Suprantama, šio straips
nio kontekste būtų iškilęs klausimas ir apie tokio darbo prasmin
gumą). Teoriškai lyg ir nėra pagrindo manyti, kad tokia pati pai
niava būtų aptikta ir kituose beveik dešimtyje analogiškų leidinių.
Tačiau vien fragmentiškas žvilgsnis į 2006 m. išleisto rinkinio
skaičius sukelia abejonių dėl duomenų tikslumo. Pavyzdžiui, p. 14
pateiktuose duomenyse apie MTTP darbuotojų išsimokslinimą ir
lytį 2005 m. aiškiai matoma, jog verslo sektoriuje minimais metais
dirbo 137 mokslo laipsnius turintys asmenys, iš kurių 24 buvo
moterys. Tačiau p. 17, kur pateikti duomenys apie „ne tik pagrin
dinėje darbovietėje, bet ir antraeilėse pareigose" dirbančiąsias(uosius), celė, skirta turinčioms(-tiems) mokslo laipsnius, tuščia.
Kita painiavą kelianti ir statistinę analizę (ar tik?) apsunkinan
ti problema - terminų vartojimas minimuose statistikos leidiniuo
se. Neaišku, kuo (ir apskritai - ar) skirtųsi mokslo laipsnius turinčios(-tys) tyrėjos(-ai) (p. 18 2007 m. leidinyje), kurie apibrėžti

62

kaip „specialistai, užimti naujų žinių, produktų, procesų, metodų,
sistemų kūrimu ar vadovavimu atitinkamiems projektams" (p. 6),
nuo MTTP darbuotojų, turinčių mokslo laipsnius? Verta atkreipti
dėmesį, kad MTTP - tai „sistemingai atliekamas kūrybinis pažini
mo darbas, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir
šio pažinimo panaudojimas praktinėms reikmėms" (p. 7), kuris
„apima tris veiklos sritis: fundamentinius tyrimus, taikomuosius
mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą". Tačiau siekiant anali
zės preciziškumo būtų naudinga tiksliai žinoti, kokiais pjūviais
šios dvi kategorijos persidengia (kad jos atskiros, verčia galvoti

skirtingi aukščiau lyginti skaičiai).
Kito šiame straipsnyje naudojamo duomenų šaltinio - mokslininkių(-ų) duomenų bazės - duomenys detaliai analizuojami ne
bus, kadangi tai jau buvo padaryta anksčiau skelbtuose šio straips
nio autorės darbuose (Novelskaitė 2001a, 2001 b, 2003a, 2003b).
Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į kelis momentus. Pirma, minimo
je duomenų bazėje sukaupti duomenys tik apie mokslo laipsnius
įgijusius asmenis, tačiau joje nėra duomenų apie dirbančias(-ius)
mokslininkes(-us). Aišku, kad tai siaurina šio straipsnio turinį ana
lizės prasme. Antra, iki šiol formuotoje duomenų bazėje sukaupti
duomenys tik iki 2004 m. vidurio. Taigi nėra galimybės aptarti pa
čių naujausių tendencijų.
Trečias straipsnyje naudojamas statistinės informacijos šalti
nis — ES struktūrų kompiliuojama statistika apie moterų padėtį
moksle ES šalyse narėse, kuri publikuojama leidinyje She figures

2006 (She Figures 2006 2006). Šiame šaltinyje pateikiama išsami
informacija apie analizuojamą reiškinį ypač naudinga palygina
mosioms studijoms, tačiau ji yra siaura laiko prasme ir neleidžia
nustatyti jokių kaitos tendencijų. Taigi šiame straipsnyje toliau
trumpai aptariama Lietuvos situacija lyginant su kitomis valstybė
mis tik 2003 m.
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Kitas ES statistinių duomenų aspektas, apsunkinantis preciziš
kos ir patikimos analizės galimybes, yra tai, jog skirtingose valsty
bėse atitinkama statistika kaupiama nevienodomis formomis. Be
to,esama aprašomų struktūrų skirtumų atskirose šalyse. Iš She Figures 2006 pateikiamų duomenų vargiai įmanoma išskirti tai, ką
aukščiau apibrėžėme mokslininkės(-o) terminu, kadangi pastaraja
me šaltinyje pateikiami duomenys apie dvi kategorijas: (a) mokslininkes(-us) ir inžinieres(-ius) — „profesinę kategoriją, kuri apribo
ta fizikos, matematikos ir inžinerijos bei gamtos mokslų ir sveika
tos profesijomis, tačiau kuri neapima mokslininkių(-ų), dirbančių
kitose srityse, tokiose kaip socialiniai ar agrariniai mokslai" ir (b)
tyrinėtojas(-us) — „profesionales(-us), užsiimančias(-ius) koncep
cija ar naujų žinių, produktų, procesų, metodų ir sistemų kūrimu
ar vadovaujančių atitinkamiems projektams" (ten pat, 15).
Matyt, neturėtų stebinti, jog She Figures 2006 pateiktos statis
tinės informacijos atitikmens Lietuvos Respublikos Statistikos de
partamento leidinyje, kuriame pateikiami atitinkamus metus apra
šantys duomenys, rasti lengvai nepavyko. Pagal tikrinimo proce

dūrą buvo palyginti minimame ES leidinyje pateikti 2003 m. duo
menys su atitinkamais 2003 m. duomenimis, paskelbtais Moksli
ninkai ir jų veikla 2003. Lyginant abiejuose leidiniuose pateiktus
sąvokos „tyrėjas" apibrėžimus, buvo tikimasi, kad toliau šiame
straipsnyje (3.4 lentelė) pateikti ES duomenys, rodantys santykinę
moterų dalį tarp tyrėjų skirtingose ES šalyse narėse apskritai ir,
konkrečiai, trijuose (aukštojo mokslo valdžios ir verslo) sektoriuo
se 2003 m. (ten pat, 25, 28), Lietuvos atveju sutampa su Statisti
kos departamento pateikiamais duomenimis. Tačiau ES duomeni
mis, minimais metais Lietuvoje moterys tyrėjos sudarė 48 proc.
(p. 25), o Statistikos departamento duomenimis šioje profesinėje
grupėje moterų 2003 m. tebuvo 38 proc. (p. 18). Pažymėtina, kad
pastarasis Lietuvos statistikų rodiklis apskaičiuotas naudojantis
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lentele, kurioje pateiktas pasiskirstymas pagal mokslo laipsnius,
todėl papildomai buvo pasinaudota ir kita tame pačiame leidinyje
pateikiama lentele, kurioje (tarp nedaugelio) randama informacija
apie tyrėjų ar / ir MTTP personalo lytį. Taigi apskaičiavus santy
kinę moterų dalį tarp MTTP darbuotojų iš viso ir atskiruose sekto
riuose (p. 13) gaunami vėl kitokie, tačiau žymiai didesni moterų
dalies rodikliai. Statistikos departamento duomenimis, 2003 m.
Lietuvoje tarp MTTP darbuotojų moterys sudarė 54 proc., o aukš
tojo mokslo, valdžios ir verslo sektoriuose - atitinkamai 53 proc.,
57 proc. ir 45 proc. (plg. atitinkamus rodiklius, pateiktus ES leidi
nyje (p. 28): 49 proc, 50 proc, 37 proc).

Apibendrindama šią gana ilgą metodologinio pobūdžio pasta
bą, kuri, esu įsitikinusi, vertinga ne tik šio straipsnio kontekste,
bet ir ateities studijose, norėčiau pabrėžti, kad jokiais būdais ne
siekiu įrodinėti, jog aukščiau aptartuose statistinės informacijos
šaltiniuose terminai vartojami neteisingai ar pateikiami netikslūs
statistiniai duomenys. Mano esminis pastebėjimas (ir perspėjimas)
toks: šiandien viešai prieinama statistinė informacija yra daugiap
rasmė, sunkiai pasiduodanti analizei, apribojanti vienareikšmiškų,
tikslių ir išsamių išvadų galimybes. Šiame kontekste vertėtų prisi
minti sociologijos klasiko Makso Vėberio kvietimą siekti „laisvos
nuo vertybių" sociologijos. Nepaisant to, kad straipsnis viena
reikšmiškai iliustruoja priešingą M. Vėberio plėtotai - pozityvisti
nę tradiciją (statistinių duomenų analizė), čia išlieka aktualūs di
džiojo sociologo metodologiniai pastebėjimai ir apie tai, kad
„duomenys nekalba patys už save" ir kad „objektyvumas nėra
neutralus". Kitaip sakant, šiame straipsnyje pateikiama (esamu lai
ku — patikimiausių) statistinių duomenų apžvalga — tai tam tikra
prasme kompromisas: viena vertus, čia siekiama „prakalbinti" sta
tistinius skaičius suteikiant jiems socialinį turinį maksimaliai įma
nomomis objektyviomis interpretacijomis, kita vertus, kas aki-
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vaizdu šios metodologinės pastabos išvadoje, objektyvumas čia
apribotas ne tik autorės ekspertinių gebėjimų, bet ir pačios statisti
nės informacijos.
Statistinės moterų ir vyrų pasiskirstymo charakteristikos
Lietuvos mokslo bendruomenėje
2006 m. Lietuvoje aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose

dirbo 5555 mokslo daktaro laipsnį turinčios(-tys) tyrėjos(-ai) (3.1
lentelė) . Analizuojant prieinamus statistinius duomenis apie
mokslininkių(-ų) skaičiaus kaitą 1995-2006 m. verta pastebėti,
kad ypač minėtuose sektoriuose dirbančių mokslininkių(-ų) skai
čius buvo 2001 m. sumažėjęs (nuo 5817 1995 m.) ir, nepaisant to,
kad šis skaičius nuo 2002 m. nuolatos didėjo, bet iki 2006 m. jis
vis dar nepasiekė 1995 m. lygio.
Habilituotų mokslo daktarių(-ų) skaičius 1995-2006 m. taip
pat nebuvo pastovus ir kito pagal bendras mokslininkių(-ų) skai
čiaus kaitos tendencijas: mažiausias habil. dr. laipsnius turinčiųjų
skaičius Lietuvoje buvo 741 mokslinkė(-as) (jau minėtais 2001
m., kada Lietuvos mokslo bendruomenė buvo mažiausia skaitme
nine prasme lyginamu laikotarpiu), didžiausias - 948 mokslininkės(-ai) (taip pat minėtaisiais 1995 m., kada, priešingai, mokslo
bendruomenė buvo didžiausia). Tačiau procentinė habil. dr. laips

nius turinčiųjų dalis iš bendro mokslininkių(-ų) skaičiaus lygina
muoju laikotarpiu mažėjo: jei 1995 m. habilituotos(-i) daktarės(ai) sudarė 16 proc. visų turinčiųjų mokslo laipsnius aukštojo
mokslo ir valdžios sektoriuose Lietuvoje, tai 2000-2004 m. ši dalis
buvo 15 proc, o 2005 m. ir 2006 m. — 14 proc.
9 Būtent šie duomenys, apibudinantys mokslo daktaro laipsnį turinčių tyrėjų,
bet ne MTTP darbuotojų, pasiskirstymus, buvo pasirinkti dėl tos priežasties, jog
suteikia galimybę matyti ne tik pasiskirstymus pagal lytį, bet ir pagal pirmąjį
bei antrąjį mokslo laipsnius.
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3.1 lentelė. Aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose dirbančių
tyrėju, turinčių mokslo laipsnius, pasiskirstymas
pagal mokslo laipsnį, metus ir lytį
Iš viso
Metai

N
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Habil.dr.

Moterys

5817
5462
5191
5288
5360
5142
4960
5014
5212
5419
5471
5555

n

1819
1757
1711
1752
1786
1774
1775
1879
2012
2136
2235
2304

% nuo visų

/O

31
32

33
33
33
35
36
37
39
39
41
41

N
948
843
768
794
833
795
741
742
766
802
764
759

Moterys

turinčių
mokslo

n

%

laipsni
16
15
15
15
16
15
15
15
15
15
14
14

115
114
110
113
116
110
102
108
110
112
115
115

12
14
14
14
14
14
14
15
14
14
15
15

Šaltiniai: 1995-1998 m. Mokslo darbuotojai ir jų veikla, B364, Vilnius: Statisti
kos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1999, p.
17; 1996-1999 m. Mokslo darbuotojai ir jų veikla 1999, B364, Vil
nius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės, 2000, p. 17; 1999-2002 m. Mokslo darbuotojai ir jų veikla
2002. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, 2005, p. 12.; 2000-2003 m. Mokslo darbuotojai ir jų
veikla 2003. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės, 2004, p. 17.; 2002-2005 m. Mokslo darbuoto
jai ir jų veikla 2005. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietu
vos Respublikos Vyriausybės, 2006, p. 18.; 2003-2006 m. Mokslo
darbuotojai ir jų veikla 2006. Vilnius: Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2007, p. 18.

Suprantama, kad tiesioginės šių skaitmeninių kaitos tendenci
jų priežastys — įstatyminės bazės, reglamentuojančios mokslo
laipsnių teikimo procedūras, kaita (Novelskaitė 2003), pakitusios

67

mokslinio darbo sąlygos bei moksliniam darbui keliami reikala
vimai kartu su bendru mokslinės veiklos prestižo visuomenėje

smukimu (Taljūnaitė, Žvinklienė 2002), mokslininkių(-ų) pasi
traukimas iš mokslinės veiklos į kitus ekonominės veiklos sekto

rius bei jų emigracija į užsienio šalis (Sipavičienė 2006) ir pana
šūs procesai. Akivaizdu, jog šie makrolygmenyje užgimstantys ir
skirtingus organizacinius lygmenis bei atskirus individus liečian
tys procesai turi nevienodą poveikį moterų ir vyrų įsitraukimui į
mokslo bendruomenę.
Pavyzdžiui, tais pačiais 2006 m. Lietuvoje moterys sudarė tik
kiek mažiau nei pusę (41 proc.) aukštojo mokslo ir valdžios sekto
riuose dirbančios mokslo bendruomenės (t.y. moterų buvo 2304)
(3.1 lentelė). Tačiau tai yra didžiausias rodiklis tiek skaitmenine,
tiek procentine išraiška lyginamu 1995-2006 m. laikotarpiu. Be
to, šis rodiklis - tai nuolatinio realaus moterų skaičiaus ir santyki
nės jų dalies tarp mokslininkių(-ų) augimo pastaruoju laikotarpiu
atspindys. Detalesnių studijų rezultatai - apibendrinta moterų ir
vyrų įsitraukimo į mokslinę veiklą tendencijų analizė rodo, kad
būtent nuo 1990-ųjų m. pradžios lyčių proporcijos Lietuvos moks
lo bendruomenėje ėmė sparčiai kisti. Jei iki XX a. devintojo de
šimtmečio pabaigos moterys tarp mokslų daktaro (tuo metu kandi
dato) laipsnius turinčiųjų tesudarė apie 30 proc, tai pirmaisiais
XXI a. metais (2001 m.) moterų — naujųjų mokslo daktarių skai

čius (n=196) viršijo vyrų skaičių (n=170) ir dar sparčiau didėjo
vėliau (pvz., 2003 m. pirmuosius mokslo laipsnius įgijo 232 mote
rys ir tik 144 vyrai)10.

Pasinaudojant Dahlia Moore (Motore 1999, 116-127) termi
nais, slenkstis (angį. - the threshold), atskiriantis moteris nuo ly10 Nepublikuota pranešimo „Moterys Lietuvos mokslo bendruomenėje 20002004 m.", skaityto A. Novelskaitės ir V. Jurėnienės IV Lietuvos moterų suva
žiavimo simpoziume „ Moterys ir mokslas " (Vilnius, Lietuva), medžiaga.
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giateisio įsijungimo į mokslo bendruomenę įgyjant mokslo laips
nį^ Lietuvoje buvo peržengtas XX-XXI amžių sandūroje. Svarbu

pastebėti, jog šis pasikeitimas įvyko be jokių specialių iniciatyvų
ar / ir priemonių dėl lyčių lygybės klausimų sprendimo inicijavi
mo. Nors lyčių lygybės diskursas po 1990 m. Lietuvoje pradėjo
formuotis tiek privačiose, tiek ir viešosiose sferose visuose - poli
tiniame, akademiniame ir kt. - lygmenyse, šis diskursas dažniau
siai tebuvo paties bendriausio pobūdžio — jame nebuvo akcentuo
jamos kokios nors specifinės problemos. Nors 1990-ųjų m. pra
džioje Lietuvoje moterų ir vyrų lygių galimybių reglamentavimas

valstybinės valdžios lygmenyje juridiškai buvo įtvirtintas, juridi
niai dokumentai tebuvo gana bendro turinio. Be to, akademinėse ir
/arba mokslo institucijose lyčių lygybės klausimai tesulaukė frag
mentiško bendruomenės narių dėmesio ir tai tik remiantis inici

juotų mokslinių tyrimų ir akademinių institucijų iniciatyvų forma
ar pačių bendriausių (deja - tik formalių) formuluočių institucijų
statutuose forma.

Sparti lyčių proporcijų kaita būtent tokiame kontekste atrodo
tarsi „atsitiktinė specifinių istorinių sąlygų pasekmė, kuri niekaip
nėra susijusi su vidinėmis biurokratinių organizacijų charakteristi
komis" (Riska 2001, 21). Peršasi išvada, jog akademinės ir / arba
mokslo organizacijos Lietuvoje buvo / yra neutralios lyties klausi
mu. Tačiau statistinės moterų ir vyrų įsitraukimo į mokslinę veiklą
tendencijos (She Figures 2006 2006) rodo, kad moterų skaičiaus
tarp mokslininkių(-ų) didėjimas pirmiausiai yra tiesiogiai susijęs
su reikšmingai sumažėjusiu vyrų skaičiumi (Novelskaitė 2003).
„Besitraukiančios organizacijos" (angį. - shrinking organiza-

tion) idėja šiuo atveju pateikia logišką paaiškinimą: kai tam tikra
me veiklos sektoriuje sumažėja vyrų, jame atsiranda vietos mote
rims. Turint galvoje, kad tradicinės hierarchinės struktūros, kurių
aukščiausiuose postuose dominuoja vyrai, išlieka stabilios Lietu-
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vos akademinėse ir / arba mokslo organizacijose, moterų dalies

tarp mokslininkių(-ų) didėjimas tiesiogiai nereiškia, kad kartu kin
ta ir vyraujanti galios pasidalinimo tarp skirtingų lyčių tvarka. Šie
pastebėjimai verčia atmesti aukščiau pateiktą „atsitiktinių sąlygų"
(angį. — contingency approach) argumentą ir atkreipti dėmesį į ki
tą — „įsitvirtinimo" (angį. — embedded approach) požiūrį, kuriuo
remiantis laikomasi nuomonės, kad lytis yra įtvirtinta bet kokioje
visuomenės organizacijoje, o bet kokia organizacija konceptuali
zuojama kaip „socialiai apibrėžta praktika" (Riska 2001, 21; Acker 1992, 565-569). Taigi šiandienines Lietuvos (ir ne tik) akade
mines ir / arba mokslo organizacijas reikėtų aiškinti kaip forma
lias, tačiau viduje aiškiai struktūruotas lyčių stratifikacijos ir seg
regacijos prasme biurokratines hierarchijas, kuriose įvairiausi įlytinti (anlg. - gendered) procesai ir sulytintos praktikos įgyja pras
mę ir formą kasdieninėse mokslininkių(-ų) sąveikose (Acker
1992,565-569).
Pastarąsias sąvokas puikiai iliustruoja faktas, jog mokslinę
karjerą apibrėžus antruoju (habil. dr.) mokslo laipsniu akivaizdu,
kad moterys mokslininkės gerokai atsilieka nuo vyrų visose moks
lo srityse. 3.1 lentelėje pateikti oficialūs Statistikos departamento
duomenys rodo, kad habil. dr. laipsnį 2006 m. teturėjo 115 moterų
(15% visų habilituotų daktarų). Atkreiptinas dėmesys, kad nors
habil. dr. laipsnius turinčių mokslininkių(-ų) skaičius lyginamu
1995-2006 m. laikotarpiu svyravo ir nuo laikotarpio pradžios

(N=948 prilyginant 100 proc.) iki pabaigos (N=759) sumažėjo 20
proc. (realiai - beveik 200 asmenų). Tuo tarpu realus moterų
mokslininkių, turinčių habil. dr. laipsnius, skaičius skirtingais me
tais svyravo nuo 102 (2001 m., kada buvo ypatingai sumažėjęs
tiek bendras Lietuvos mokslininkių(-ų) skaičius, tiek ir habil. dr.

laipsnius turinčiųjų skaičius) iki 116 (1999 m.), tačiau tiek lygina
mo laikotarpio pradžioje (1995 m.), tiek ir pabaigoje (2006 m.) šis
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skaičius buvo vienodas - 115 moterų. Nepaisant to, mažėjant san

tykinei habil. dr. laipsnius turinčiųjų daliai iš bendro mokslininkių(-ų) skaičiaus atitinkama dalis moterų, turinčiųjų habil. dr.
laipsnį, šiuo laikotarpiu didėjo - nuo 12 proc. 1995 m. iki 15 proc.
2002 m., 2005 m. ir 2006 m. Be to, įdomu pastebėti, kad po 1990
m. Lietuvoje habilituotų daktarių(-ų) skaičius iki XXI a. pirmųjų
metų padidėjo beveik dvigubai. Tiksliau, 1989 m. Lietuvoje buvo
iš viso 615 tuomet mokslų daktarių(ų) (dabar - habil. dr.), iš kurių
78 (13 proc.) buvo moterys (Lietuvos statistikos metraštis. 1989
metai 1990). Tačiau jei vyrų, turinčių antruosius mokslo laipsnius,
skaičius po 1990 m. santykiškai šoktelėjo maždaug ketvirtadaliu,
tai moterų habilituotų daktarių skaičius išaugo daugiau nei 50%

(Novelskaitė 2003).
Verta atkreipti dėmesį, kad nepaisant sąlygiškai pastaraisiais
metais sparčiai augančių moterų mokslinės karjeros rodiklių (t.y.
moterų habilituotų daktarių skaičiaus), akivaizdu, jog ši tendencija
nėra vienoda skirtingose mokslo srityse. Jei 1990-2004 m. huma

nitarinių mokslų srityje tarp habil. dr. laipsnį įgijusiųjų moterys
sudarė 40%, o gamtos ir medicinos mokslų srityse - apie 30%, tai
fiziniuose moksluose moterys tesudarė 6%, o technologijos - tik

4% visų naujų habilituotų daktarių(-ų)". Šie rodikliai aiškiai rodo
nevienodas moterų mokslinės karjeros galimybes skirtingose
mokslo srityse.
Skirtingose mokslo srityse tiek mokslo laipsnius turinčių tyrėjų
apskritai, tiek moterų ir vyrų pasiskirstymas nevienodas (3.2 lente-

" Nepublikuota pranešimo „Feminine and Masculine Perturbations in Lithuanian Academia: statistical representation, career strategies and language", skai
tyto A. Novelskaitės specialiame EDEN SEMINAR on Research Paper Writing
Skills and Methodology Development (Palanga, Lithuania), liepos 8-15 d., me
džiaga.
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lė).n Vienas svarbus statistinis faktas - per vienerius metus (t.y.
nuo 2005 m. iki 2006 m.) skirtingose mokslo srityse dirbančių
mokslo laipsnius turinčių MTTP darbuotojų skaičius sumažėjo net
25 proc. (šis skaitmeninis sumažėjimas akivaizdus ir atskirose
mokslo srityse). Tačiau jei tiek 2005 m., tiek ir 2006 m. mažiau

siai MTTP mokslininkių(-ų) dirbo agrarinių mokslų srityje (atitin
kamai, 311 ir 215), tai per šį labai trumpą laikotarpį beveik visiš
kai susilygino skaičiai gamtos ir medicinos mokslų srityse (atitin

kamai nuo 595 iki 432 ir nuo 669 iki 440). Be to, įdomu tai, kad
per minimus dvejus metus sumažėjo ir beveik susilygino skaičiai

dirbančių MTTP mokslininkių(-ų) ne tik fizinių ir technologijos,
bet ir humanitarinių mokslų srityse. Tikėtina, kad pastarosiose
mokslo srityse 2006 m. buvo beveik vienodas skaičius mokslo

laipsnius turinčių MTTP darbuotojų (atitinkamai 734, 705 ir 738).
Nekelia abejonių tai, kad aukščiau minėtas mokslinink(i)ų
skaičiaus kaitos tendencijas nulėmė makro lygmenyje vykstantys
procesai. Tačiau vertėtų atkreipti dėmesį į šalia esančias skaitme
nines eilutes, kuriose pateikti duomenys apie moterų mokslininkių
dalyvavimo skirtingose mokslo srityse MTTP veiklose. Vienas
bendras pastebėjimas: nepaisant bendro mokslininkių skaičiaus
mažėjimo, moterų visose (išskyrus fizinių) mokslo srityse 20052006 m. padidėjo. Čia taip pat stebimas tas pats reiškinys — vyrai
mokslininkai traukiasi iš mokslinės veiklos arba taip aktyviai į ją
nebeįsijungia. Taigi atitinkamai visose mokslo srityse minimu lai
kotarpiu padidėjo ir santykinė moterų mokslininkių dalis tarp
MTTP darbuotojų. Tačiau jei socialiniuose, medicinos, gamtos ir
humanitariniuose moksluose moterys 2006 m. jau sudarė daugiau
12 Aatkreiptinas dėmesys, jog šių tendencijų analizėpasinaudojant Statistikos
departamento pateikiamais duomenimis kiek problematiška tiek dėl aukščiau
metodologinėse pastabose pateiktų priežasčių, tiek dėl to, jog prieinami duome
nys apibūdina tik pastarųjų metų situaciją.
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nei pusę (atitinkamai 55%, 54%, 53% ir 51%), agrariniuose moks
luose - beveik pusę (46%) visų srities mokslininkių, tai fizinių,
ypač technologijos, mokslų srityse moterų mokslininkių buvo ma
žuma, nesiekiančia nė trečdalio ar net penktadalio visų mokslininkių(-ų), dirbančių pastarosiose mokslo srityse (atitinkamai 29% ir

19%) (Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2005 2006).
3.2 lentelė. MTTP dirbančių mokslininkių(-ų) pasiskirstymas
pagal mokslo sritį, metus ir lytį
2006"

2005"
Iš viso

Mok slų sritis

ii

si

Gamtos

N
311
595

Medicinos

669

Agrariniai

Fiziniai
Humanitariniai
Socialiniai
Technologijos
Iš viso

947
1012
808
775
5117

Moterys
n

%

98

32

205
234
215
342
286
125
1505

34

35
23
34
35
16
29

Iš viso

N
215
432
440
734
738
594
705
3858

Moterys
n

%

102
243
237
206
343
325
143
1599

47
56
54
28
46
55
20
41

Šaltiniai: * Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2005. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2006, p. 17.;
" Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2005. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2007, p. 17.

Šiame kontekste vertėtų dar kartą sugrįžti prie jau minėtų
mokslo laipsnių įgijimo tendencijų tarp vyrų ir moterų pastarai
siais metais. Natūralu, jog atskirose mokslo srityse jos nebuvo vie
nodos. Pavyzdžiui, 2000-2004 m., kada sparčiausiai didėjo moterų
skaičiai tarp naujai apsigynusiųjų mokslo laipsnius asmenų Lietu
voje, biologijos, medicinos, socialinių mokslų srityse dirbančių
moterų proporcinė dalis pasiekė 62%, humanitarinių — 67%, o že
mės ūkio mokslų srityje - net 72%. Tuo tarpu minimu laikotarpiu
iš fizinių ir technologijos mokslų moterys teapgynė atitinkamai
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41% ir 34% disertacijų13. Nors kol kas nėra pagrindo teigti, jog
šios moterų mokslininkių skaičiaus augimo tendencijos bus stabi
lios, pastarieji statistiniai duomenys atkreipia dėmesį į kelis daly
kus. Viena, tai horizontali moterų ir vyrų segregacija tradiciškai
vadinamose „moteriškose" ir „vyriškose" (pvz., humanitarinių, so
cialinių vs. technologijos, fizinių) mokslo srityse. Antra, pastaroji
moterų ir vyrų segregacija mokslo srityse taip pat iliustruoja ir
tam tikros mokslo srities prestižą, potencijas ir santykinę galią
bendruomenėje (pvz., moterų skaičius ypač didėjo žemės ūkio
mokslų srityje, o vyrai išliko dominuojančia dauguma tarp besigi
nančių pirmąsias disertacijas fizinių mokslų srityje).
Nepaisant pastebimos Lietuvos mokslo feminizacijos tenden
cijos, būdingos visoms mokslo sritims, atskirose mokslo srityse
lyčių proporcijos dėliojasi nevienodai. Šitai verčia galvoti, jog
skirtingose mokslo srityse moterų dalyvavimą šioje veikloje vei
kia nevienodi veiksniai. Tai patvirtina ir tas faktas, jog skirtingose
mokslo srityse moterys ginasi pirmąsias disertacijas vidutiniškai
skirtingo amžiaus (3.3 lentelė). Pavyzdžiui, iš medicinos mokslų
moterys ginasi pirmąsias disertacijas būdamos vidutiniškai vyres
nio (37 metų) amžiaus, nei iš bet kurios kitos mokslo srities (3235 metų amžiaus; t = 2,36-7,65; p < 0,05). Nepaisant to, kad ši
tendencija išryškėjo po 1990 m., tai yra suprantama, nes iš dauge
lio medicinos mokslo sričių mokslinės disertacijos ginamos tada,
kai pradedama dirbti mediko darbą. Analogiška tendencija paste
bima ir tarp medikų vyrų, nors pastarieji disertacijas ginasi būda
mi šiek tiek jaunesni, nei moterys. Taigi vyrai yra homogeniškesnė grupė amžiaus, kokio esant ginamasi pirmąją disertaciją, pras
me, bet išskyrus ką tik minėtą medicinos mokslų atvejį, iš visų ki-

13 Nepublikuota pranešimo „Moterys Lietuvos mokslo bendruomenėje 20002004 m.", skaityto A. Novelskaitės ir V. Jurėnienės IV Lietuvos moterų suva
žiavimo simpoziume „ Moterys ir mokslas " (Vilnius, Lietuva), medžiaga.
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tų mokslo sričių vyrai ginasi disertacijas beveik vienodo (32-34
metų) amžiaus. Tuo tarpu iš biologijos mokslų moterys ginasi di
sertacijas jaunesnės (vidutiniškai 33 metų), nei iš medicinos
mokslų (t = 7,65; p < 0,001), kaip ir iš žemės ūkio, humanitarinių,
socialinių mokslų (vidutiniškai 35 metų; t = 2,09-3,67; p < 0,05).
Iš fizinių mokslų moterys ginasi pirmąsias disertacijas vidutiniškai
jaunesnės (32 metų), negu iš humanitarinių bei socialinių mokslų
(35 merų; t = 3,12-4,03; p < 0,001) ir t.t.

Tikėtina, jog aukščiau aprašyti amžiaus, įgyjant pirmąjį moks
lo laipsnį, skirtumai atsiranda, pirmiausia, dėl pačių mokslo sričių
specifikos bei jose įsigalėjusių požiūrių į mokslo „darymą". Pa
vyzdžiui, manoma, kad nutraukus fizinių mokslų karjerą kele
riems metams ypač sunku sugrįžti į tos pačios veiklos sritį. Tuo
tarpu tarp socialinių, humanitarinių mokslų atstovių(-ų) šis požiū
ris nėra toks paplitęs (arba jo net visiškai nėra). Tai formuoja lais
vesnį požiūrį į mokslinę veiklą ir moters karjeros planavimą, pvz.,
šeimos kūrimo / nekūrimo laikotarpį, jo trukmę ir t.t. Sociologinės
studijos išryškina tą faktą, jog moterims, pretenduojančioms dirbti
fizinių mokslų srityje, tiesiogiai ar netiesiogiai pasiūloma (ir jos
dažnai sutinka) rinktis tarp mokslininkės kelio (bet dažnai ne kar
jeros moksle) ir šeimos (Purvaneckienė 2006).
Taigi tendencija, jog moterys pirmuosius mokslo laipsnius
įgyja vyresnės nei vyrai, yra gana svarbus moterų ir vyrų padėtį
moksle nušviečiantis kiekybinis rodiklis. Nors skirtumas nėra di

delis (vidutinis moterų amžius įgyjant pirmąjį mokslo laipsnį yra
32-37 metai, vyrų - 32-36 metai (tas priklauso nuo mokslo sri
ties). Šį nedidelį skirtumą tarp vyrų ir moterų galima paaiškinti
laikinu dažnos moters pasitraukimu iš doktorantūros studijų nėštu
mo ir ankstyvosios vaiko priežiūros laikui, ir tai aiškiai parodo
mokslinės karjeros pradžią (moterų — vėliau, vyrų - anksčiau).
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3.3 lentelė. Mokslininkių(-ų) amžiaus skirtumai (t-testas) ginant
pirmąsias disertacijas iš atskirų mokslo sričių
Lietuvoje 2000-2004 m.
Agria
rii
na

mokslai*

mo
*laiks
Gatmos

Huitamnr
moilkas
iniai

m | sd
Agrariniai rr okslai*
Vyrai

33,9

5,9

Moterys
35,2
Iš viso: 43,8
Gamtos mol slai*

5,7
5,7

32,4

4,8

t
p

33,2

4,0

t

32,9

4,4

Vyrai
Moterys

t

0,04
2,36

p

0,02

t
p
t
p

0,10
0,92
0,76
0,45
0,65
0,52

p
Iš viso:

1,05
0,30
2,09

riumanitarin įai m ]kslai
Vyrai
Moterys
Iš viso:

34,1

5.7

34,5

5,5

34,3

5,6

t

p

1,85
0,07
2,29
0,23
3,00
0,00

^iziniai mokslai

Vyrai
Moterys
Iš viso:

33,0

7,3

32,2

6,4

32,7

6,9

t

p
t

P
t

P

76

0,52
0,60

0,58
0,56
1,22

1,28
0,20

2,59
0,01
2,23

0,23
0,41

3,12
0,00
3,08

0,03

0,68

0,00

Fiziniaimokslai

Meindios
c
mo
*ilkas

Soiai
lianc
mokslai

3.3 lentelės tęsinys
Agriniai
ar
mokslai*

Huitarnm
mo
*ilkas
Gatos
m

mokslai

Fiiniai
z moilkas

Me
idnos
c
mokslai*

Soiai
linc
mokslai

iniai
sd
m
Medicinos mokslai*
Vyrai
Moterys
Iš viso:

36,5
37,3
37,0

6,6
5,4
5,8

Socialiniai nnoksią i
Vyrai
Moterys
Iš viso:

32,8
35,3
34,3

6,0
6,5
6,4

Technologij os mo kslai
Vyrai
Moterys
Iš viso:

32,8

7,2

33,3

5,7

32,9

6,7

t

P

1,50
0,14
2,36

4,27

2,91

4,26

0,00

0,00
5,37
0,00

0,00
7,44
0,00

0,02
2,66

7,65
0,00
8,90

P

0,01

0,00

t

0,80
0,43
0,10

t

P
t

p
t

P
t

P

0,92
0,59
0,56

6,00

8,35

0,00

0,00

0,28

1,82

0,34

0,78
3,67
0,00

0,07
1,45
0,15
0,00

0,73
4,03
0,00
3,09

1,00

0,00

0,00

1,58
0,11

0,25
0,80
1,28

4,89
0,00
6,32
0,00

3,01
0,00

t

0,64

0,39

P

0,52
1,82
0,70
2,02

0,69
0,20
0,84
0,10
0,92

t

P
t

1,75
0,08
2,74
0,01

0,20
0,50
0,62

p 0,04
*Biomedicininių mokslų sritis be veterinarijos mokslo krypt les.
PASTABA: statistiškai reikšmingi skirtumai išryškintose ce!:lėse.

5,14
0,00
3,72
0,00
6,08

8,49
0,00

0,10
0,92
2,92
0,00
2,80
0,01
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Dėl mokslinės veiklos specifikos, ypač plačiai paplitusių Jau
nojo mokslininko" ar „mokslininko karjeros pradžios" apibrėžimų

(Dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į
darbą elgesio kodekso 2005) bei realių galimybių plėtoti moksli
nę karjerą, tampa ypač varžančiu ir net apribojančiu (pirmiausiai,
moterų) profesinės karjeros galimybes veiksniu.14 Tačiau įdomu
pastebėti, kad skirtingose mokslo srityse dominuojančios lyčių
tvarkos specifikos ypatumus iliustruoja faktas, jog iš fizinių moks
lų moterys pirmąsias disertacijas ginasi būdamos ne tik vidutiniš
kai jaunesnės, negu vyrai iš tos pačios mokslo srities, bet ir viduti
niškai jaunesnės, nei moterys iš visų kitų mokslo sričių (plg.: ati
tinkamai 32 ir 33-37 metai).
Fragmentiškos studijos apie veiksnius, skatinančius moteris ir
vyrus rinktis mokslininkės(-o) kelią bei doktorantūros studijų pro
ceso ypatumų studijos rodo, kad moterims yra sunkiau susirasti
darbo vadovę(-ą), moterims siūlomos mažiau potencialios moksli
nio darbo sritys, pačiame studijų procese moterys patiria žymiai
daugiau sunkumų, kylančių iš esmės dėl poreikio derinti mokslinę
veiklą su šeimos keliamais reikalavimais15, moterims (bet niekada
14Šiandien gana dažnai apibrėžiant pretendentų į stipendijas mokslinei veiklai
ir stažuotes amžių nurodoma, jog bus atsižvelgiama į pasitraukimo iš mokslinės
karjeros laikotarpius. Tai reiškia, jog pradedamas kreipti dėmesys į šiuo atveju
išskirtinę moters padėtį, kurią lemia jos motinystės funkcijos. Tačiau šios prie
monės yra veiksmingos ir palankios jaunesnio amžiaus moterims ir retai atsi
žvelgiama į gan gausius atvejus, kada moteris nusprendžia pradėti mokslinę
veiklą (tiksliau - įgyti mokslo laipsnį) jau būdama brandaus amžiaus. Tokiais
atvejais esminis veiksnys, apribojęs jos įsitraukimą į mokslinę veiklą būnant
formaliai pripažinta mokslininke (turint mokslo laipsnį) yra tiesiogiai susijęs su
tradiciniu moters aukojimusi šeimai - užauginti vaikus, padėti vyrui siekti jo
karjeros; tik realizavus šias „moteriškas" užduotis moteris tampa „laisva" siekti
savo profesinių ambicijų.
15Nepublikuotą pranešimo „Gender (dis)advantages in a highly feminized environment: convolutions of women's and men's academic careers in post-Soviet
medicine", skaityto A. Novelskaitės 5th European Conference on Gender Eąuality in Higher Education. Humboldt-University, Berlin, Germany santrauką gali
ma rasti: http://www2.hu-berIin.de/eij-berlin2007/Book%20oPi20Abstracts.pdf
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vyrams) atvirai pasiūloma rinktis tarp mokslininkės kelio ir šei
mos (Purvaneckienė 2006) ir pan. Be to, moterims dažniausiai yra
sunkiau susirasti darbo vietą įgijus mokslo laipsnį (Purvaneckienė
2000, 1-18) ir užsitikrinti tos vietos saugumą16. Nepaisant to, kad
šie moterų ir vyrų mokslinės karjeros ypatumai pastebimi skirtin

gose (medicinos, tiksliųjų bei technologijos) mokslų srityse, jie
rodo aiškią tendenciją, būdingą moksliniam pasauliui daugelyje
šiandieninių (taip pat ES) šalių: moterys patenka į žymiai mažiau
joms palankią terpę ir mokslinės veiklos laukuose susiduria su ge
rokai didesniu skaičiumi sunkumų, nei vyrai. Kokybiniai moksli
nių studijų duomenys rodo, kad siekiant karjeros mokslo organiza
cijose moterys patiria ypatingų sunkumų, kurių pagrindiniai šalti
niai yra tradicinis lyčių vaidmenų pasiskirstymas šeimoje (kaip
taisyklė, būtent moteris turi rūpintis vaikais ir namų ūkiu) bei vi
suomenėje (pati mokslo bendruomenė nėra pasiruošusi lengvai
priimti moterį lyderę). Be to, dalis moterų, „realiai" įvertindamos
savo vaidmenis, yra linkusios pačios atsisakyti karjeros ambicijų,
motyvuodamos „neįdomumu", „nereikalingumu" ir pan. argumen

tais, kurių beveik niekada nemini vyrai (Novelskaitė 2006; Purva
neckienė 2006; Žiliukaitė 2006). Pastarosios moterų karjeros Lie
tuvos mokslo ir studijų institucijose charakteristikos tiesiogiai at
spindi jų dalyvavimą (ir atstovavimą) mokslo politiką kuriančiose
ir formuojančiose institucijose. Nepaisant aukščiau minėto sąly
giškai aktyvaus moterų įsitraukimo į mokslo bendruomenę, moks
lo laipsnių įgijimo per pastaruosius metus, 2003 m. Lietuvos

16 Nepublikuotą pranešimo „Gender (dis)advantages in a highly feminized environment: convolutions of women's and men's academic careers in post-Soviet
medicine", skaityto A. Novelskaitės 5th European Conference on Gender Equality in Higher Education. Humboldt-University, Berlin, Germany santrauką
galima rasti: http://www2.hu-beriin.de/ea-berlin2007/Book%20of/o20Abstracts.pdf
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mokslo taryboje iš 21 nario tebuvo 2 moterys, Lietuvos valstybi

nio mokslo ir studijų fondo valdyboje iš 10 narių tebuvo 1 moteris
(Novelskaitė 2003). Tos pačios tendencijos ir Lietuvos universite
tų tarybose bei senatuose: čia 2005 m. moterys sudarė atitinkamai
7-20% ir 5-22% (išimtis Lietuvos teatro ir muzikos akademija, ku
rios senate moterys sudarė beveik pusę (43%) jo narių)17.

Moterų dalyvavimas moksliniuose tyrimuose Lietuvoje:
Europos Sąjungos šalių narių kontekstas
ES duomenimis, pagal santykinę moterų dalį tarp tyrėjų Lietu
va 2003 m. buvo antroji (po Latvijos) tarp ES šalių narių (3.4 len
telė). ES pateikti duomenys verčia manyti, kad moterys Lietuvoje
2003 m. sudarė beveik pusę (48 proc.) tyrėjų. Aukštojo mokslo
sektoriuje moterys sudarė 49 proc. iš visų tyrėjų Lietuvoje (dau
giau moterų tais pačiais metais šiame sektoriuje buvo tik Latvijoje
ir Suomijoje). Pagal moterų dalį tarp tyrėjų valdžios sektoriuje tais
pačiais metais Lietuva buvo ketvirta iš ES šalių narių po Estijos,
Portugalijos ir Latvijos (atitinkamai 60 proc, 58 proc, 56 proc. ir
50 proc). Taip pat Lietuva buvo ketvirta po Latvijos, Bulgarijos ir
Rumunijos pagal moterų tyrėjų dalį verslo sektoriuje (atitinkamai
54 proc, 48 proc, 42 proc. ir 37 proc). Taigi pagal visus minėtus
rodiklius moterų padėtis tarp tyrėjų yra geresnė tik Latvijoje. Ta

čiau kaip šie rodikliai atrodo kitų šalių kontekste?

17 Nepublikuota pranešimo „Moterys Lietuvos mokslo bendruomenėje 20002004 m.", skaityto A. Novelskaitės ir V. Jurėnienės IV Lietuvos moterų suva
žiavimo simpoziume „ Moterys ir mokslas " (Vi^nius, Lietuva), medžiaga.
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3.4 lentelė. Moterų tyrėjų santykinė dalis Europos sąjungos šalyse
(pagal sektorius), 2003 m.
Sektoriai

Tarp tyrėjų
Latvija

Aukštojo mokslo

53
Lietuva
49
Portugalija
46
Estija
45
Švedija
44
Liuksemburgas 43
Slovakija
41
Lenkija
41
Rumunija
40
Airija
39
Ispanija
38
Bulgarija
38

Kipras

31

Jungtinė
Karalystė

Airija

Danija

31
30
29
28
28
28

Prancūzija

28 Italija

Bulgarija
Portugalija

Estija
Rumunija

Slovakija
Lenkija
Graikija
Ispanija
Švedija
Vengrija

Slovėnija

Suomija

Italija
Belgija
Čekija

Austrija

21
Vokietija
19
Liuksemburgas 17
Nyderlandai
17

Suomija

Vengrija

Graikija
Belgija
Prancūzija

Slovėnija
Čekija

Danija
Kipras
Austrija
Nyderlandai

Vokietija

Malta

Valdžios

53 Estija

53
48
47
44
43
43
41
39
37
36
36
35
34

Lietuva

Latvija

Portugalija
Latvija
Lietuva

Bulgarija
Rumunija
Ispanija

Slovakija
Slovėnija
Lenkija
Suomija
Vengrija
Kipras

Verslo

60
58
56
50
50
49
45
45
43
41
41
40
40

Latvija
Bulgarija
Rumunija
Lietuva

Graikija
Slovakija
Portugalija

Slovėnija
Lenkija
Ispanija
Danija
Vengrija

Švedija

54
48
42
37
35
31
30
28
28
27
25
25
25

37 Italija

39 Estija

24

37
37
36
34
33

39 Kipras
36 Čekija
35 Prancūzija
35 Airija
33 Italija
33 Belgija

22
20
20
20
19
18

32 Suomija

18

32
31
29
27
25

14
12
10
9

Graikija
Švedija
Danija

Austrija
Čekija
33 Belgija
Jungtinė

31 Karalystė
31 Prancūzija
31 Airija
30 Liuksemburgas
29 Vokietija
25 Nyderlandai

Liuksemburgas

Vokietija
Austrija
Nyderlandai
Malta

Jungtinė
Karalystė

Jungtinė
Malta
24 Malta
22 Karalystė
ES-27
ES-27
ES-27
32 ES-27 vidurkis 38 vidurkis
39 vidurkis
vidurkis
Šaltinis: She Figures 2006. Women and Science. Statistics and Indicators.

23

Luxembourg: Office for Off
i cial Publications ofthe European
Communities, 2006, p. 26-28.
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Remiantis She Figures 2006 duomenimis, 1999-2003 m. mo

terų tyrėjų dalis Lietuvoje padidėjo 4 proc. (panašiai Čekijoje bei
Prancūzijoje), Latvijoje - 10 proc, Kipre - net 18 proc. Bet Lietu
voje vyrų tyrėjų dalis per tą patį laiką sumažėjo 1 proc, tuo tarpu
kitose ES šalyse narėse vyrų santykinė dalis tarp tyrėjų tik didėjo

arba išliko nepakitusi (Belgijoje, Rumunijoje). Tik Graikijoje ir
Bulgarijoje vyrų dalis sumažėjo 4 proc. Taigi Lietuvos tyrėjų ben
druomenė sąlygiškai išlieka auganti, bet tik moterų įsitraukimo į
šią bendruomenę dėka.
Kitas ES rodiklis - tyrimų finansavimo sėkmingumo lygmens
skirtumas tarp vyrų ir moterų - taip pat verčia galvoti, kad Lietu
voje moterys tyrėjos yra sėkmingesnės nei vyrai 1,5 karto (p. 70).
Pagal šį rodiklį moterys tyrėjos yra sėkmingesnės nei vyrai tik
Suomijoje, Belgijoje, Nyderlanduose ir Slovakijoje. Galima ban

dyti šią moterų sėkmę paaiškinti mokslinink(i)ų ir inžinierių san
tykine dalimi bendrame darbo jėgos šalyse kontekste (p. 24). Ta
čiau šiuo atveju Lietuva pasirodo kaip išskirtinė šalis, kur minimai
kategorijai priskirtinos moterys sudaro didesnę darbo jėgos dalį
nei vyrai (plg. atitinkamai 2,5 proc. ir 2 proc.18). Tuo tarpu Suo
mijoje santykinė moterų mokslininkių ir inžinierių darbo jėgos da
lis tesudaro 2 proc, bet vyrų - 5,4 proc. Kitose šalyse - Belgijoje,
Nyderlanduose ir Slovakijoje — 2004 m. buvo atitinkamai 3,7
proc. ir 4 proc, 1,8 proc. ir 4,4 proc. ir 0,7 proc. ir 1,7 proc. Be to,

realūs finansinės paramos tyrimams pareiškėjų ir gavėjų skaičiai
taip pat mažai padėtų, ieškant atsakymo į keliamą klausimą apie
moterų sėkmės priežastis. Tik Lietuvoje ir Slovakijoje (kaip ir

Liuksenburge bei iš dalies Kipre) iš išvardintų šalių tokios(-ie) tyrėjos(-ai) skaičiuojamos(-i) dešimtimis; kitose - Suomijoje, Belgi-

18 Šis rodiklis santykiškai panašus tik Latvijoje, bet čia santykinės dalys 2004
m. buvo 1,9 ir 1,8.
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joje, Nyderlanduose - šimtais ir net tūkstančiais (p. 92). Analogiš
ką lyginamų šalių pasidalinimą į dvi grupes ^ Lietuva ir Slovakija

(viena grupė) ir Suomija, Belgija ir Nyderlandai (kita grupė) siūlo
ir stiklinių lubų indeksas 2004 m. (p. 59). Taip pat tik Lietuva ir
Slovakija priklauso grupei tų ES šalių narių, kuriose moterų dalis

tarp tyrėjų santykinai didelė, bet santykinai maža išlaidų dalis ski
riama mokslinei tiriamajai veiklai (p. 72). Taigi visi šie duomenys

aiškiai atspindi tik sociopolitinį šalių skirstymą į posovietines ir
tokios patirties neturėjusias šalis, tačiau klausimas - kas lemia
moterų tyrėjų sėkmę (tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse) - moterų
tyrėjų aktyvumas, moterų tyrėjų dalis iš bendro tyrėjų skaičiaus,
kiti veiksniai - lieka atviras.
4 lentelėje pateiktas šalių ES narių išsidėstymas atspindi tą pa
tį sociopolitinį pasiskirstymą ir priklausomybę santykinai senoms
demokratijoms bei posovietinę patirtį turinčioms šalims. Atitinka
mos ir mokslinių tyrimų finansavimo tendencijos: pirmajai minė
tai grupei priskirtinose šalyse finansavimas yra didesnis. Taigi re
aliai čia pateikta statistinių duomenų apžvalga nepapildė ankstes
nių ir, žinoma, gerokai išsamesnių moterų dalyvavimo skirtingų
šalių, priklausančių ES bendruomenei, studijų (Science policines
in the European Unijon. Promoting excellence through mainstreaming gender equality 2000; Waste of talents: turning private
struggles into a public issue Women and Science in the Enwise
countries 2003).

Lyčių lygybės politika Lietuvos moksle
Pagal ES dokumentus, lyčių lygybė - tai „pagrindinė teisė,

bendroji ES vertybė ir būtina sąlyga ES augimo, užimtumo ir so
cialinės sanglaudos tikslams pasiekti" (Moterų ir vyrų lygybės
gairės 2006-2010 m. 2006). Remiantis Lietuvos Respublikos mo
terų ir vyrų lygių galimybių įstatymu moterų ir vyrų lygios gali-

83

mybės gali būti suprantamos kaip „tarptautiniuose žmogaus ir pi
liečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose
įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas" (Lietuvos Respublikos

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas 1998). Šiandieninė ES
politikoje dažniausiai akcentuojami trys kontrastingi, tačiau vienas

kitą tiesiogiai papildantys, politiniai požiūriai į lyčių lygybę (Rees
2007, 8-9). Tai:
a)Lygaus vertinimo principas (angį. — the principle ofequal
treatment), kuris yra esminė žmogaus teisė, reiškianti, jog moterys
ir vyrai turi būti traktuojami kaip lygūs, bet ne kaip vienodi;
b)Mažuma esančios lyties atstoves(-us) palaikančios priemo
nės (angį. ^ the positive action measures), skirtos specialiems
konkrečios (dažniausiai moterų) grupės poreikiams, siekiant išplė
toti gerąsias praktikas bei įveikti visuomenės ir organizacijų pasi-

priešinimąjoms;
c)Lyčių (lygybės) aspekto integravimas (angį. - the gender
(eąuality) mainstreaming) - tai sisteminis lyties aspekto (ir lyčių
lygybės principų) diegimas į visas politines veiklas, priemones ir
programas bei į organizacijas ir kultūras (National Policies on
Women and Science in Europe 2002). Svarbu, kad lyties aspekto
integravimas kur kas reikšmingesnis, nei tam tikrų kiekybinių ro
diklių siekimas ar pastangos įdiegti tam tikrus procesus (Rees
2007, 9); šiandien lyčių aspekto integravimą yra siūloma laikyti
„veikiau nauju veikimo būdu, nei kažkuo papildomu ar pagalbi
niu" (Rees 2002, 5). Taigi lyčių aspekto ir lyčių lygybės integravi
mas - tai ne tik analitiniai terminai (Lombardo, Meier 2006; Stratigaki 2005). Rekomenduojama, jog lyčių lygybės integravimas
taptų tiek politiniu prioritetu (Incorporating Equal Opportunities
for Women and Men into all Community Policies and Activities
1996), tiek ir realia praktine veikla (Rees 2002; Verloo 2000).
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Pastarieji apibrėžimai svarbūs pirmiausia todėl, jog Lietuva

ES ekspertų yra pripažįstama kaip viena sparčiausiai lyčių lygybės
politiką plėtojančių valstybių (Rees 2002, 5). Be to, kaip pažymi
ma ES dokumentuose, Lietuvos mokslo sistemoje jau yra įdiegta

ir vykdoma visa eilė lyčių lygybę užtikrinančių priemonių ir in
strumentų (Women and Science. Excellence and Innovation gender Eąuality in Science 2005). Tačiau siekiant išsamiai ir visa
pusiškai apibūdinti esamą situaciją tikslinga nors bendrais bruo
žais aptarti jau įdiegtas lyčių lygybę garantuojančias priemones
moksle analizuojant jų taikymo lygmenį ir efektyvumą.

Bendrojo pobūdžio lyčių lygybę skirtų teisinių dokumentų
(pvz., Moterų ir vyrų lygybės įstatymas) Lietuvoje nėra daug
(Burneikienė ir kt. 2002). Be to, šie dokumentai gana bendro po
būdžio, jie neakcentuoja konkrečių su lytimi susijusių problemų
mokslo institucijose. Tačiau, mūsų pastebėjimu, tokių dokumentų
buvimas pats savaime gali turėti poveikį ir koreguoti teigiama lin
kme moterų ir vyrų bendrabūvio mokslo bendruomenėje standar
tus (Novelskaitė 2003). EK dirbančios(-tys) Lietuvos situacijos
ekspertės(-ai) pažymi, kad „Lietuvos visuomenėje vis dar stokoja
ma refleksijos apie lygių galimybių principus ir galimybes spren
dimų priėmimo procesuose" (National Policies on women and
Science in Europe 2002). Nors ES ekspertai nurodo, kad Lietuvoje
veikia nacionalinis komitetas Moterys ir mokslas (National Poli
cies on Women and Science in Europe: Full Report), iš tiesų toks
komitetas ar analogiška institucija, inicijuojanti ir koordinuojanti
įvairias veiklas šioje srityje, Lietuvoje dar nėra įsteigta". Reikia
19 Tikėtina, ES dokumentacijoje nacionalinio komiteto „Moterys ir mokslas"
terminais buvo suprasta 2000 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
2000-03-07 Nr.226 įsteigta (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show-

doc_l?p_id=96766) Nacionalinė moterų ir vyrų lygių galimybių komisija (ak
tuali redakcija:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292570)
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pripažinti, kad minima politikos sritis Lietuvoje nėra pakankamai
ištobulinta bei paviešinta, svarbu pažymėti, kad Lietuvoje pradeda
mos inicijuoti programos, tiesiogiai orientuotos į moteris ir moks
lą20. Tikėtina, kad jos reikšmingai prisidės kaupiant žinias apie ly
čių situaciją moksle skirtinguose (vidurinės mokyklos, studijų aukš
tojoje mokykloje, mokslinės veiklos bei mokslo administravimo ir
mokslo politikos kūrimo) lygmenyse artimiausioje ateityje.

Antra, įsipareigojimai plėtoti lyčių aspekto integraciją gali bū
ti atsekami svarbiausiuose mokslo organizacijų ir institucijų veiklą
apibūdinančiuose dokumentuose (pvz., organizacijų statutuose,
etikos kodeksuose). Tačiau lyčių (lygybės) aspektas juose dažnai
tėra tik formalaus pobūdžio užuomina, atsirandanti dominuojančio
diskurso dėka. Antra, lyčių (lygybės) aspektas dažnai paskęsta ki
tuose formaliuose teiginiuose, apibrėžiančiuose visų asmenų lygy
bę ir kitais (amžiaus, pasiekimų) aspektais. Šioje srityje pirmiau
sia pasigendama dėmesio konkretesnėms problemoms, su kurio
mis susiduria moterys ir vyrai mokslinėje veikloje. Be to, akivaiz
du, kad lyčių (lygybės) aspektas nėra pakankamai integruotas nei į
bendrąsias veiklas apibrėžiančią organizacijų vidinę dokumentaci
ją, nei, tuo labiau, į kasdienes konkrečias veiklas bei procedūras.
Jau minėjome, kad statistika, atspindinti mokslininkių(-ų) pa
siskirstymą pagal lytį, skelbiama Statistikos departamento leidiny
je Mokslo darbuotojai ir jų veikla nuo 1999 m. Tačiau šiuose lei
diniuose pateikiami per daug apibendrinti duomenys, atspindintys
tik pagrindines, bet ne detalizuotas, moterų ir vyrų mokslinės kar
jeros tendencijas. Dėl to iš esmės apribojamos reiškinio analizės

20 Pvz., Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymas 2007-1130 įsak. Nr. ISAK-2319 „Dėl darbo grupės nacionaliniam projektui „Lyčių ly
gybės moksle skatinimas" parengti sudarymo"; ŠMM užduotis Nr.7 „Lietuvos
mokinės ir studentės tiksliuosiuose moksluose" Lietuvos švietimo sistemos
būklės tyrimuose.
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galimybės ir ekspertės(-ai) bei suinteresuotos(-i) tyrėjos(-ai) yra
verčiamos(-i) ieškoti kitų informacijos šaltinių, rinkti duomenis
individualiai.

Kita ES ekspertų įvardinama lyčių lygybės įtvirtinimo moksle
reikšminga sritis - lyčių studijos ir tyrimai, kurie Lietuvoje pradėti
taip pat 1990-ųjų pradžioje. Šiandien Lietuvoje daugmaž aktyviai
veikia 5 lyčių / moterų studijų centrai21, kurie kaupia informaciją,
vykdo tyrimus ir mokymus. Mokslininkių ir aktyvisčių iniciatyva
atliekamos mokslinės lyčių (moterų) padėties ypatumų Lietuvos
mokslo bendruomenėje studijos, įsijungta į plačios apimties EK fi
nansuojamus tarptautinius skirtingų aspektų, susijusių su lyties
ypatumais moksle, tyrimus22. Vienok reikia pripažinti, kad atlie
kami tyrimai vis dar yra fragmentiški, juos būtina sisteminti, tyri
mų rezultatai turėtų būti intensyviau pristatomi tiek mokslo politi
kos kūrėjams ir formuotojams, tiek pačiai mokslo bendruomenei ir
Lietuvos visuomenei. Tas pats pasakytina ir apie lyčių studijas,
kurios vis dar nėra sistemingos (pvz., nė viename Lietuvos univer
sitete nėra patvirtintos lyčių studijų programos) - dažniau tai at
skiri specializuoti kursai, paskaitos, skaitomos tik socialinių bei
humanitarinių mokslų programose. Taigi kitas mokslo sritis studi
juojančių jaunuolių žinios šioje srityje nėra plėtojamos iš viso.

21Tai: Lyčių studijų centrai Vilniaus ir Kauno technologijos universitetuose,
Moterų studijų centrai Klaipėdos ir Šiaulių universitetuose bei Moterų informa
cijos centras Vilniuje. Ši informacija pateikta EK publikacijoje Talentų švaisty
mas: privačių interesų virtimas visuomenine problema. Moterys ir mokslas Enwise šalyse. Mokslas ir Visuomenė, European Communities - Europos Bendri
jos, 2004, žinomoje ENWISE ataskaitos pavadinimu. Žr.: http://ec.europa.eu/researeh/science-society/women/enwise/pdf/enwise-report_3 _lt.pdf
22Informacija apie tikslinius šios srities BP finansuojamus tyrimus galima rasti:
BASNET - Baltic States Network "Women in sciences and high technology"
(http://www.basnet-fp6.eu), PROMETEA - Empowering VVomen Engineers
Careers in Industrial and Academic research (http://www.prometea.info).
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Apibendrinant dar kartą reiktų pabrėžti, jog, EK eksperčių(tų) teigimu, Lietuva yra viena tų valstybių - naujųjų ES narių, -

kurioje lyčių lygybės politika yra gana sparčiai plėtojama (Rees
2002, 5). Dažniausiai nurodoma į 1999 m. Lietuvoje įsigaliojusį

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir tais pačiais metais
įsteigtą lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Tačiau Kasmetinė
je lygių galimybių kontrolieriaus ataskaitoje 2006 pastebima, kad

„nepaisant [Lietuvoje esančių] gerų [lyčių lygybę užtikrinančių]
įstatymų, neretai kyla problemų juos tinkamai įgyvendinant" (Kas

metinė lygių galimybių kontrolieriaus ataskaita 2006 2006, 1). Ly
čių lygybės ekspertės papildo pastarąjį pastebėjimą, teigdamos,
kad Lietuvoje apskritai „nėra jokios nuoseklios [lyčių lygybės]
politikos" ir kad esanti lyčių lygybės politika tėra „labiau deklara
tyvi [nei reali]", kad „lyčių politika ... pasidaro pati sau kažkoks
toks atskiras darinys, kažkoks apendiksas, kuris tarytum egzistuo
ja atskirai nuo kasdienybės" (Reingardienė 2004, 36). Taigi gali
ma teigti, kad Lietuvoje plėtojant lyčių lygybę moksle stokojama
institucijų, priemonių ir procedūrų, kurios sudarytų galimybes ly

čių lygybės politiką ir lyčių (lygybės) aspekto integravimą moksle
paversti realybe ir kad „net ir turint reikiamą ES standartus ir di
rektyvas atitinkančią teisinę bazę, šiandieniniame kontekste lyčių
lygybė defacto išlieka sunkiai realizuojama vizija" (ten pat, 39).

Išvados

Straipsnis skirtas mokslininkių(-ų) ir lyčių lygybės politikai
tiek Lietuvoje, tiek ES. Siekiant straipsnio pradžioje užsibrėžto

tikslo — apibūdinti politines prielaidas lyčių lygybei siekti ir įgy
vendinti tiek Europos bendruomenėje, tiek ir Lietuvoje - buvo at
likta aktualių ES ir Lietuvos teisės aktų apžvalga. Akivaizdu, jog

pats demokratinės lyčių lygybės diskursas į Lietuvą atėjo tik po

1990-ųjų; jis sustiprėjo ir išsiplėtojo bei įgijo politinės siekiamy
bės atspalvį Lietuvai tapus ES nare. Taigi šiandieniniai Lietuvos
Respublikos teisiniai dokumentai vienareikšmiškai atspindi ir aiš
kiai įvardina tuos pačius, kaip ir ES dokumentuose, keliamus tiks
lus: siekimas tapti konkurencingiausia bendruomene, kurti ir plė
toti EMTE, užtikrinti pilną tyrėjų talentų panaudojimą ir pan. Mo
terys mokslininkės, kaip specifinė socialinė grupė, šiuose konteks
tuose įgyja ypatingą reikšmę ir sulaukia ypatingo dėmesio. Šis
straipsnis ^ vienas tokio dėmesio pavyzdžių.
Siekiant kito straipsnyje užsibrėžto tikslo - detaliai apibūdinti
moterų dalyvavimo Lietuvos moksle charakteristikas - susidurta
su esmine problema: ką reiškia statistiniai duomenys, pateikiantys
nepalyginamas skirtingas išraiškas ir neaiški terminologija?
Straipsnyje šis klausimas paliktas atviras.
Straipsnyje apžvelgti statistiniai duomenys atspindi moterų
įsitraukimą į Lietuvos mokslo bendruomenę ir Lietuvos situaciją
šiuo aspektu tarp šalių ES. Duomenys dar kartą patvirtina jau tri
vialiu tapusį faktą: Lietuvoje, kaip vienoje iš posovietinių valsty
bių, moterų padėtis tarp mokslininkių(ų) yra santykinai gera.
Svarbu pažymėti, kad ši išvada - tai tik statistinis apibendrinimas.
Netgi (kaip įprasta) ignoruojant faktą, jog Lietuvos mokslo ben
druomenės feminizacija - tai tik pastarųjų 15 metų rezultatas, aki
vaizdu, jog už skaičių slypi ne tik vyrų pasitraukimas iš mokslinės
veiklos erdvės. Tie patys statistiniai duomenys rodo, kad mote
rims nėra paprasta plėtoti mokslinę karjerą netgi tokioje santykiškai feminizuotoje aplinkoje, kokia tapo Lietuvos mokslo bendruo
menė. Kokybinės giluminės reiškinio studijos rodo, kad Lietuvos

mokslo institucijose (kaip ir visoje visuomenėje) dar ypač stiprios
tradicinės nuostatos, išstumiančios moterį iš viešosios erdvės ir
apribojančios jos interesus, siekius ir galimybes dėl privačiai gy
venimo sferai priklausančių kontekstų. Čia svarbu pažymėti, jog
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šie bendrojo pobūdžio dėsningumai būdingi visoms mokslo sri
tims, nepaisant gyvuojančio tradicinio skirstymo į „vyriškus"
(technologijos, tikslieji mokslai) ir „moteriškus" (humanitariniai,
socialiniai) mokslus. Esama lyčių tvarka, nors ir skirtingais meto
dais bei priemonėmis, vienodai palaikoma tiek vyrų, tiek pačių
moterų.

(vertinus šiandien Lietuvoje lyčių lygybę moksle užtikrinan
čias priemones galima daryti vieną išvadą: nepaisant, kad Lietuva
tarp ES šalių narių laikoma pirmaujančia diegiant minimas prie

mones ir plėtojant lyčių lygybės politiką apskritai, realiai šių prie
monių yra maža ir jos nėra pakankamai efektyvios.
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Mokslininkų gebėjimų ugdymas: kvalifikacijos
kėlimo situacijos ir efektyvumo vertinimai

Irena Šutinienė, Socialinių tyrimų institutas

Įvadas. Mokslininkų kvalifikacijos kėlimo efektyvumo
tyrimo prielaidos
Globalios ekonomikos ir mokslo bei technologijų plėtros sąly
gomis vis svarbesnis tampa mokslo, tuo pačiu ir aukštos mokslinin
kų kvalifikacijos vaidmuo bei konkurencingumas šiuolaikiniuose
visuomenių raidos procesuose. Tuo tarpu nemažai faktų rodo Lietu

vos atsilikimą šioje srityje, pavyzdžiui, pagal mokslo ir tyrimų fi
nansavimo prioritetus 2007 m. mokslo finansavimas Lietuvoje tesu
darė 0,8 proc. BVP, kai tuo tarpu Lisabonos strategijoje numatoma
iki 2010 metų pasiekti 3 proc. Atsilikimą nuo daugelio ES šalių ro
do ir tai, kad vienam gyventojui tenkančių mokslo publikacijų skai
čius yra keturis kartus mažesnis už ES vidurkį, nors bendras moks
lininkų (etatų) skaičius beveik siekia ES vidurkį, taip pat mažas
publikacijų skaičius svarumo koeficientą turinčiuose periodiniuose
mokslo leidiniuose bei daugelis kitų rodiklių. Todėl neatsitiktinai
šiame projekte organizuotas mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas
buvo orientuotas būtent į gebėjimų integruotis į Europos Sąjungos
mokslo infrastruktūrą ugdymą. Kvalifikacijos kėlimo efektyvumas
tyrime, kurio rezultatai čia pristatomi, taip pat vertintas integracijos
į Europos Sąjungos mokslo infrastruktūrą aspektu.
Mokslininkų kvalifikacijos kėlimas aktualus ir suaugusiųjų
švietimo problematikos kontekste. Pagal dalyvavimo suaugusiųjų
švietime rodiklius Lietuva atsilieka ne tik nuo ES vidurkių, bet ir
nuo kaimyninių šalių. Pavyzdžiui, 2003 m. duomenimis, bet ko
kioje suaugusiųjų mokymosi veikloje (formaliajame, neformalia-
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jame ir savaiminiame (informat) švietime23) Lietuvoje dalyvavo
27,8 proc. 25-64 metų gyventojų, kai tuo tarpu ES vidurkis - 42
proc, o tarp naujųjų ES šalių, pvz., Slovėnijoje 82 proc, kaimyni
nėje Estijoje - 31,4 proc. Didžiausias atotrūkis yra neformaliojo
švietimo srityje. Neformalusis (non formai) švietimas - pagrindi
nė organizuota dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo forma - šiuo
laikinėmis sąlygomis yra pagrindinė mokymosi visą gyvenimą
proceso grandis. Neformaliajame švietime Lietuvoje dalyvauja tik
7,5 proc., tuo tarpu ES vidurkis - 19,8 proc. (plg. Estijoje - 17,9
proc). Žmonių su aukštuoju išsilavinimu grupėje, kuriai priklauso
ir projekto tikslinė grupė - mokslo darbuotojai, neformaliajame
švietime dalyvauja Lietuvoje 20,2 proc. (ES vidurkis — 30,9, Esti
joje -26,8 proc), bet pagal užsiimančių savaiminiu švietimu (sa
višvieta ir pan.) skaičių Lietuvos specialistai (suaugusieji su aukš

tuoju išsilavinimu) lenkia ir ES vidurkį, ir daugelį kaimyninių ša
lių: plg. Lietuvoje 56 proc, ES vidurkis 55 proc, Estijoje - 44
proc. ir pan. Tai rodo, kad profesinių gebėjimų ir kvalifikacijos to
bulinimo poreikis tarp Lietuvos specialistų yra suvokiamas, bet
kol kas jis tenkinamas daugiausia neorganizuotomis formomis.
Atsilikimą kvalifikacijos kėlimo organizavimo srityje rodo ir tai,
kad pagal kvalifikacijos kėlimui skiriamų darbo sąnaudų dalį Lie-

23 Neformalusis suaugusiųjų švietimas - asmens ir visuomenės interesus paten
kinantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigusiajam neišduodamas
valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo
pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos Įgijimą.
Dalyviai - suaugę žmonės, kurie pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo pro
gramas mokosi, lavinasi, tobulina kvalifikaciją, plečia savo kultūrinį ir pilietinį
akiratį.
Formalusis švietimas - valstybės reglamentuojamas ir kontroliuojamas la
vinimasis, mokymasis ir studijos, kurias sėkmingai baigusieji gauna valstybės
pripažįstamą diplomą arba pažymėjimą (Lietuvos Respublikos neformaliojo su
augusiųjų švietimo įstatymas, 2 str.1998 m. birželio 3 d., Nr. Vili — 822, Vil
nius). http://www.smm.lt/teisine baze/docs/istatvmai/viii-822.htm
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tuva 1999 m. buvo paskutinė tarp Eurostat 1999 m. tirtų 11 šalių
(ES vidurkis - 2,3 proc, Lietuva - 0,8 proc). Daugelis projekte

įgyvendintų mokslininkų gebėjimų tobulinimo ir kvalifikacijos
kėlimo formų priklauso būtent neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sričiai, kuri Lietuvoje kol kas mažai išvystyta, todėl svarbu įver
tinti projekto rezultatus ir šiuo aspektu - kiek, projekto dalyvių
požiūriu, efektyvios ir tenkina jų poreikius įvairios neformaliojo
mokslininkų švietimo formos. 2004 metais priimtoje Lietuvos
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje24 keliamas tiks
las optimizuoti visų prieinamų išteklių (valstybės, įmonių, savival

dybių, bendrijų, NVO ir individų) naudojimą, siekiant plėtoti
vientisą ir rentabilią mokymosi visą gyvenimą sistemą, atitinkan
čią Europos standartus. Mokslo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą
tikslinga aiškinti kaip šios sistemos dalį - tiek projekto rėmuose
organizuotas mokslininkų gebėjimų ugdymas, tiek to ugdymo
efektyvumo tyrimai, kurių rezultatai čia aptariami, gali prisidėti
prie šios sistemos kūrimo mokslininkų gebėjimų ugdymo srityje.
Mokslo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, siekiant geresnės Lietu
vos mokslininkų integracijos į Europos Sąjungos mokslo infra
struktūrą, problematika specifiškai nebuvo tirta. Todėl gauti rezul

tatai gali kokybiškai praplėsti ir papildyti Lietuvoje atliktų artimų
sričių (suaugusiųjų tęstinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų
švietimo, suaugusiųjų mokymosi poreikių ir kt.) tyrimų25 kontekstą.
Pagrindinę tyrimo problemą apibrėžia, viena vertus, Lietuvos
mokslininkų kvalifikacijos ir kitų gebėjimų ugdymo proceso, ypač
neformaliojo švietimo formomis, nepakankamumas, kita vertus,

žinių apie tų gebėjimų ugdymą (poreikius, jų tenkinimo galimy24Lietuvos Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. (Lietuvos ŠMM,
2004 m. kovo 26d. Nr. ISAK - 433/A - 83): http://www.smm.lt/teisine baze/docs/
25Žr. šios knygos 1 skyrių.
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bes, formas, efektyvumą ir kt.) stoka. Tyrimu siekta iš dalies už

pildyti šią spragą, atskleidžiant, kaip įgyvendinant projektą orga
nizuotas neformalus mokslininkų švietimas ugdo jų gebėjimus in
tegruotis į Europos Sąjungos mokslo infrastruktūrą bei priartina jų
kvalifikaciją prie šiuolaikinio ES šalių-senbuvių mokslo lygmens.
Šiame tekste aptariami tyrimo rezultatai apie tuos mokslinin
kų gebėjimų ugdymo efektyvumo aspektus, kuriuos atskleidžia
projekto renginiuose kėlusių kvalifikaciją mokslininkų savo šakos
mokslo lygmens ir kvalifikacijos kėlimo poreikių vertinimas ES
šalių mokslo pasiekimų kontekste, taip pat kvalifikacijos kėlimo

situacijos (problemų ir galimybių) bei projekto efektyvumo verti
nimai. Šie aspektai tirti anketinėje apklausoje: respondentai verti
no projekto renginių efektyvumą tiek projekte numatytų rezultatų

požiūriu, tiek įvairių kvalifikacijos kėlimo formų ir kitų organiza
cinių aspektų efektyvumą.
Atkreiptinas dėmesys, kad apklausos duomenys negali objek
tyviai atskleisti visų projekte organizuoto mokslininkų gebėjimų
ugdymo rezultatų: objektyviau jie turėtų atsispindėti publikacijų ir
kitos mokslinės produkcijos, taip pat bendradarbiavimo, konku
rencingų projektų įgyvendinimo ir panašių laimėjimų statistikos
pokyčiuose. Duomenys atspindi subjektyvų ugdymo efektyvumo
ir situacijos vertinimą mokslininkų akimis, bet ši informacija at
skleidžia svarbius tiek projekto vertinimo, tiek praktinių tikslų mokslininkų gebėjimo ugdymo sistemos organizavimo ir tobulini
mo ateityje - aspektus.
Tyrimu siekta sužinoti mokslininkų nuomones apie projekte
numatytus pagrindinius jo tikslus: ar padidės mokslininkų ir tyrėjų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymo gebėjimai,
taip pat gebėjimai pasinaudoti ES infrastruktūrų sukaupta teorine

ir praktine patirtimi, prisitaikyti dirbti bendroje konkurencinėje
mokslinių tyrimų erdvėje; mokslo tiriamieji gebėjimai; gebėjimai
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rezultatus skelbti tarptautiniuose, su ISI indeksu, žurnaluose; pajė
gumas užimti konkurso būdu didelės mokslinės kompetencijos
reikalaujančias darbo vietas mokslo ir studijų institucijose, taip pat
šalies ir bendrose Lietuvos bei užsienio aukštųjų technologijų ver
slo ir pramonės įmonėse; gebėjimas konkuruoti su kitų ES šalių
mokslininkais rengiant įvairius tarptautinius projektus ir progra
mas ir kt.26

Tyrimo imties apibūdinimas. Tyrimo metu apklausta 300 moks
lininkų, dalyvavusių neformaliajame švietime — kvalifikacijos kėli
mo renginiuose, organizuotuose įgyvendinant projektą. Absoliučią
jų daugumą sudaro fizinių ir biomedicinos mokslų atstovai: 70
proc. - fizinių mokslų ir 29 proc. - biomedicinos (agrarinių, gam
tos, medicinos) mokslų atstovai, todėl tyrimo rezultatai atspindi tik
šių mokslo sričių atstovų kvalifikacijos kėlimo, siekiant ES šalių —
senbuvių mokslo lygmens, situaciją. Daugelis apklaustųjų turi di
delę mokslinio darbo patirtį: 41 proc. -15 ir daugiau metų, dar 40
proc. — nuo 5 iki 14 metų ir tik 4 proc. - iki vienerių metų. Tai ro
do, kad respondentai gali kompetentingai vertinti savo atstovauja
mos mokslo srities situaciją- tiek esamas ir trūkstamas kompeten

cijas, tiek kvalifikacijos kėlimo situaciją ir galimybes.
Mokslo lygmens ir kvalifikacijos kėlimo situacijos
vertinimai ES šalių mokslo pasiekimų kontekste
Projekto renginiuose kėlusių kvalifikaciją mokslininkų ap
klausos duomenys rodo, kad tarp mokslininkų kvalifikacijos kėli
mas organizuotomis neformaliojo švietimo formomis užima dar
menkesnę vietą, negu tarp kitų specialistų su aukštuoju išsimoksli-

26 Projekto „Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymas Lietuvai integniojantis į
Europos Sąjungos mokslo infrastruktūrą'* paraiška skirti finansinę paramą pagal
Lietuvos 2004-2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą, B dalis, p. 23
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nimu: per pastaruosius vienerius metus kokiose nors organizuoto
se kvalifikacijos kėlimo formose, išskyrus projektą, dalyvavo tik
3,5 proc. apklaustųjų. Dauguma mokslininkų tobulinosi savaran
kiškai savaiminio švietimo formomis (53 proc.) arba kėlė kvalifi

kaciją dirbdami pedagoginį darbą (87 proc); 46 proc. kėlė kvalifi
kaciją dirbdami vykdant įvairius projektus (tai irgi savaiminio
švietimo formos). Tuo tarpu absoliuti dauguma mokslininkų turi
motyvaciją kelti kvalifikaciją ir todėl tarp motyvų vyrauja ne situ
aciniai ir net ne konkurencijos (pastarieji yra antroje vietoje), o to
bulėjimo ir saviraiškos motyvai (67 proc. jie labai svarbūs, 23 veikiau svarbūs), kurie nuolat minimi šiuolaikiniame sparčios
mokslo raidos ir globalios konkurencijos kontekste. Todėl šiai
profesinei grupei ypač reikalinga „atitinkanti Europos standartus
vientisa ir rentabili mokymosi visą gyvenimą sistema", kurios kūri
mo siekis deklaruojamas minėtoje Mokymosi visą gyvenimą užtik
rinimo strategijoje. Kol kas, kaip patvirtina ir apklausos duomenys,
daugumas mokslininkų dar neturi galimybių dalyvauti nuolat orga
nizuotai keliant kvalifikaciją neformaliojo švietimo formomis.
Vienas projekto tikslų - Lietuvos mokslo lygmens suvienodi
nimas su ES šalių-senbuvių mokslo lygmeniu, todėl apklausiamų
jų prašyta įvertinti savo srities mokslo lygmenį, lyginant su kito
mis šalimis (4.1 pav.).
Rezultatai rodo, kad dviejų pagrindinių sričių, kurioms atsto
vauja apklausiamieji - fizinių ir biomedicinos mokslų lygmuo te
orijos požiūriu nemaža dalimi prilygsta ES šalių-senbuvių: taip
mano daugiau negu pusė respondentų. Bet yra atvejų^ kai, moksli
ninkų nuomone, jų srities mokslo lygmuo šiek tiek, arba gerokai,
žemesnis: šiek tiek atsiliekama tiek metodologijos ir naujausių
metodų taikymo, tiek informacinių technologijų taikymo, tiek
ypač - mokslo praktinio taikymo požiūriu.
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Į

4.1 pav. Savo srities mokslo lygmens vertinimas, lyginant su
ES šalimis-senbuvėmis (proc, N= 300)

0-

51
50-

53

~

22
20 -

į;

•

32

24

H

.i

fi

i
1H i 1,1I 1 i.i m1,11
13

0•

I39

36

30 •

10 -

l

i

m

40 •

53

52

i

8

mm

m

Teorinis lygmuo Metodologinis

lygmuo

Informacinių

Praktinio

technologijų pritaikymo lygis
taikymas

• Žymiai žemesnis O Šiek tiek žemesnis ^ Toks pat arba aukštesnis

Tad daugiausia dėmesio ugdant fizinių ir biomedicinos sričių
mokslininkų gebėjimus integruotis į Europos Sąjungos mokslo in
frastruktūrą reikėtų skirti metodologinio bei praktinio pritaikomu
mo lygmens, taip pat informacinių technologijų taikymo lygmens
kėlimui. Suprantama, mokslo lygmuo priklauso ne vien nuo

mokslininkų kvalifikacijos — didelį vaidmenį vaidina kiti objekty
vūs ir subjektyvūs veiksniai, tarp jų materialinė - techninė bazė ir
kt. Respondentų savo srities Lietuvos mokslo atsilikimo priežas
čių vertinimai atsispindi 4.2 pav.
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4.2 pav. Jei manote, kadjūsų atstovaujamos mokslo srities lygmuo
žemesnis, lyginant su ES šalių-senbuvių, tai kodėl? (proc.)

Žemas bazinio išsilavinimo lygmuo

Trūksta gebėjimų naudotis
informacija

Tokį lygmenį skatina įstatymai

Bloga materialinė bazė

Mokslininkai turi dirbti papildomai

Trūksta geros bibliotekos

Per menkai mokame užsienio
kalbas
Vyrauja kūrybos neskatinanti
atmosfera

Nėra galimybių stažuotis užsienyje

Trūksta pačių mokslininkų
aktyvumo

0

10 20 30 40 50 60 70

D Visai nesvarbu • Veikiau nesvarbu H Veikiau svarbu • Labai svarbu
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Tad savo srities Lietuvos mokslo atsilikimą nuo ES šalių-sen-

buvių mokslininkai daugiausia sieja su objektyviomis jų atžvilgiu
šalies sąlygomis, kurios didele dalimi priklauso nuo šalies mokslo
politikos, mažiau — nuo subjektyvių, priklausomų nuo pačių
mokslininkų veiksnių ar priežasčių. Tarp atsilikimo priežasčių vy
rauja: menkas mokslininkų darbo apmokėjimas, dėl kurio moksli

ninkai priversti daug dirbti papildomai (dažnai mažai kūrybiškus
darbus), taip pat bloga įstatyminė ir materialinė bazė. Galimybių
stažuotis užsienyje bei geros bibliotekos trūkumas taip pat įvardi
jami kaip gana svarbūs mokslo atsilikimo veiksniai. Daugiau negu
pusė respondentų taip pat didesne ar mažesne kliūtimi laiko ir kū
rybos neskatinančią atmosferą, susijusią su objektyviais organiza
ciniais bei vadybos veiksniais27. Tarp subjektyvių veiksnių mini
mi svarbiausi: per mažas pačių mokslininkų aktyvumas bei per
menkas užsienio kalbų mokėjimas. Be to, nuo objektyvių veiks
nių, mokslininkų nuomone, priklauso ir kvalifikacijos kėlimo gali

mybės: trukdančių kelti kvalifikaciją aplinkybių hierarchijoje pir
moje vietoje pagal svarbą yra objektyvios sąlygos: reikalingos
techninės bazės - aparatūros, programinės įrangos ir pan. - bei lė
šų trūkumas (3,04 ir 3,02 balo 4 balų skalėje nuo „visai nesvarbu"
iki „labai svarbu"), laiko trūkumas dėl krūvio pagrindiniame ir pa
pildomuose darbuose (2,7 balo), taip pat ir neformaliojo švietimo
priemonių (seminarų, kursų, stažuočių ir pan.) stoka (2,8 balo).
Socialiniai-demografiniai apklausos duomenys taip pat rodo,
kad mokslininkai priversti dirbti papildomai. Tik pusės apklaustų
jų mokslininkų tiesioginio darbo alga sudaro pusę ir daugiau šei-

27 Specialistų nuomone, mokslinių tyrimų produktyvumui didelės įtakos turi to
kie organizacinėmis priemonėmis reguliuojami veiksniai, kaip palankus kūry
bai klimatas, tarpdalykinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, sąžininga kon
kurencija, atvirumas. Baird, L., What characterizes a productive research department? Research in Higher Education 25(3), 1986, p. 211 -225.
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mos pajamų, kitų - mažiau negu pusę. Beveik pusė dirbančių pa

pildomai mokslininkų papildomų pajamų gauna iš atsitiktinių su
tarčių, apie 30 proc. — iš darbo nepilnu etatu kitoje mokslo organi
zacijoje, 16 proc. fizinių ir biomedicinos mokslų atstovų dėsto
aukštosiose mokyklose.
Tad apklausos duomenys rodo, kad mokslo lygmens priartini
mas prie ES šalių- senbuvių lygmens yra ne vien kvalifikacijos
kėlimo, o kompleksinio mokslo situacijos tobulinimo problema.

Kvalifikacijos kėlimo formų efektyvumo vertinimai

Kitoje tyrimo dalyje vertintas kvalifikacijos kėlimo poreikis ir
jo formų efektyvumas. Kvalifikacijos kėlimo formų ir krypčių po
reikį bei vertinimą atspindi nuomonės apie priemones, kurios ge

riausiai padėtų pakelti mokslininkų kvalifikaciją. Čia vėl pirmoje
vietoje techninės mokslinių tyrimų bazės poreikis, bet labai svar
bus vaidmuo tenka ir naujausiai informacijai — susipažinimo su
naujausiomis teorijomis, metodologijomis, metodais ir jų įsisavi
nimo galimybėms, kurias suteiktų nuolatiniai nemokami kvalifika
ciniai kursai (paskaitų ciklai, seminarai, praktiniai užsiėmimai)
įsisavinti naujausiems metodams bei teoriniams pasiekimams, sta
žuotės užsienyje bei gera mokslinė biblioteka (4.3 pav.).
Taigi be poreikio tobulinti teorines ir metodologines kompe
tencijas, tobulinimo, reiškiamas būtinumas mokytis ir užsienio
kalbų, nes užsienio kalbų mokėjimo lygis taip pat nėra pakanka
mas. Duomenys rodo esant didelį mokslininkų kvalifikacijos tobu
linimo poreikį ir galimas kvalifikacijos kėlimo tobulinimo kryptis.
Mokslininkams trūksta ne tik prieinamų kursų, stažuočių, bet ne
pakankama ir informacijos apie šias priemones sklaida: nes tai yra
svarbi kvalifikacijos kėlimo sąlyga. Mažai efektyvios, mokslinin
kų nuomone stažuotės Lietuvoje.
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4.3 pa v. Kokios priemonės geriausiai padėtų kelti mokslininkų
kvalifikaciją (5 balų skalės, kur 1 - visiškai nesvarbu, 5labai svarbu, vidurkiai)

Metodologiniai kursai

:

.^

Stažuotės Lietuvos aukšt.technol. '
13.12

.įmonėse
.
.. .
Kvahfkaciniai naujausių teorijų
i •:

kursai
Vasaros mokyklos Lietuvoje

;

|4,2

: :•

Paskaitų ciklai

: 13.8
:

Pavieniai ir tęstiniai seminarai

13,69

:

Stažuotės užsienyje

13,76
'f S

Gera mokslinė biblioteka

:.::
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|4,4
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Gera techninė įranga
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i!. J::
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Nemokami kalbų kursai
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Informacija apie duom. bazes, '
!!

sk.tinklus
Informacija apie kursus, stažuotes

13.74
J 3,86

0

12

3

4

5

Tikėtina, kad Lietuvos tos pačios srities mokslininkai ir šiaip
palaiko ryšius ir mokslo lygis visose šalies institucijose panašus.
Respondentai taip pat vertino ir įvairių konkrečių kvalifikaci

jos kėlimo formų tinkamumą mokslininkų kvalifikacijai kelti bei
jų priimtinumą asmeniškai (4.4 pav.).
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4.4 pav. Kokios mokslininkų kvalifikacijos kėlimo formos Jums
atrodo tinkamiausios? (proc.)
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Daugumai respondentą beveik vienodai priimtinos visos kva
lifikacijos tobulinimo formos, išskyrus kiek prasčiau vertinamas
vasaros mokyklas. Labiausiai vertinamos tokios kvalifikacijos kė
limo formos, kaip kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės užsieny
je bei paskaitų ciklai institutuose.
Kvalifikacijas tobulinimo priemonių efektyvumo
vertinimas
Kvalifikacijos kėlimo priemonių, organizuotų įgyvendinat

projektą, efektyvumą jų dalyviai vertino keliais požiūriais: kėlimo
formų ir organizacinių aspektų efektyvumas, taip pat poveikis jų
mokslinei veiklai bei šalies mokslui.
Dauguma respondentų kvalifikacijos kėlimą projekto kursuo
se vertina gerai. Ypač gerai vertinama dėstytojų kvalifikacija, in-
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formacija apie kursus ir kt. Maždaug trečdalis respondentų visus
aspektus vertina neutraliai, kiek blogiau (bet irgi daugiausia neut
raliai) vertinamas tik kursų praktinis pritaikomumas (4.1 lentelė).
4.1 lentelė. Kvalifikacijos kėlimo priemonių lygmens ir
organizaciniu aspektų vertinimas (proc.)

Dėstytojų kvalifikacija
Dėstymo metodai
Materialinė - techninė bazė
Informacijos apie kvalifikacijos

Labai
blogai
1
2
1

Blogai Nei gerai, Gerai

Labai

nei blogai

gerai

0
5
3

20
33
21

54
41
54

25
19
22

3

29

48

18

18
46

47
24
32
42
24

25
13
16
17

kėlimą prieinamumas

3

Mokslinis lygmuo

3

8

Praktinis pritaikomumas

7
5
5
17

10
14

Organizavimo laikas, trukmė
Tematikos aktualumas

Kita

6
0

34

30
58

Įvairių kvalifikacijos kėlimo priemonių ir formų efektyvumo
vertinimą atspindi dar vienas rodiklis — atsakymai į klausimą, kiek
įvairios mokymosi formos buvo naudingos mokslininkams bei pa
teisino jų lūkesčius (4.5 pav.).
Rezultatai rodo, kad mažiausiai dalyvių lūkesčius pateisino
projekte organizuotos stažuotės Lietuvos aukštųjų technologijų
mokslo, verslo ir pramonės įmonėse. Tuo tarpu stažuotės užsieny
je (4 diagrama) laikomos viena svarbiausių ir efektyviausių moks
lininkų kvalifikacijos kėlimo formų. Tyrimo rezultatai neatspindi
šių vertinimų skirtingumo kriterijų, bet rodo, kad stažuotės Lietu
vos aukštųjų technologijų mokslo, verslo ir pramonės įmonėse kol
kas nėra efektyvi mokslininkų kvalifikacijos kėlimo priemonė, tad
ir ši mokslo ir praktikos ryšio forma kol kas problemiška.
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4.5 pav. Kokiu laipsniu įvairios kvalifikacijos kėlimo formos
buvo Jums naudingos, pateisino Jūsų lūkesčius? (proc.)

Kvalifikacijos

Vasaros

kursai

mokyklos

Praktiniai

Stažuotės

Paskaitų

metodiniaiciklai
užsiėmimai

D Visiškai nepateisino

• Veiki au nepateisino

^Nei pateisino, nei nepateisino

? Veiki iu pateisino

• Visiškai pateisino

Kvalifikacijos kėlimo kursai, vasaros mokyklos ir praktiniai
užsiėmimai efektyvumo požiūriu vertinami maždaug vienodai, vy
rauja teigiami vertinimai ( praktiniai užsiėmimai didžiausios da
lies - ketvirtadalio - vertinami kaip labai naudingi). Taip pat tei
giami vertinimai vyrauja ir vertinant paskaitų ciklų institutuose
efektyvumą. Tad projekte organizuotą mokslininkų kvalifikacijos
kėlimą jų dalyvių kompetencijų ugdymo požiūriu galima vertinti
kaip efektyvų.
Kvalifikacijos kėlimo projekte efektyvumą bendresniu - įta
kos jų atstovaujamų mokslų lygmeniui - aspektu respondentai
vertina kiek santūriau, bet irgi teigiamai: vyrauja atsakymas „šiek
tiek turės įtakos" (4.6 pav.). Respondentų nuomone, daugiausia
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įtakos projektas turės keliant jų atstovaujamų mokslų (fizinių ir
biomedicinos) teorinį ir metodologinį bei metodinį tyrimų lygme
nį; mažiau — praktiniam mokslų pritaikomumui, kuris, matyt, ma
žai priklauso nuo mokslininkų kvalifikacijos Projektas taip pat bu
vo šiek tiek naudingas bendradarbiavimo su užsienio šalių moksli
ninkais plėtrai, bet publikacijų skaičiui užsienyje respondentai
mano jį turėsiant mažai įtakos.
4.6 pav. Kiek ir kam kvalifikacijos kėlimas turės įtakos (proc.)

Mokslinių tyrimų
lygmeniui

Keliant teorinį

mokslo lygį

Mokslininkų
praktinei veiklai

Praktiniam mokslo
pasiekimų
taikymui
Bendradarbiavimui
su ES šalių
mokslininkais

Publikacijų
skaičiui užsienyje

D Visai ne
• Šiek tiek turės
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• Veikiau ne^Nei turės, nei neturės
? Turės didelę įtaką

Kvalifikacijos kėlimo projekte efektyvumą rodo ir numatomų
jo rezultatų ryšys su kvalifikacijos kėlimo poreikiais, kuriuos nu
sako respondentų nurodomas vienos ar kitos srities žinių trūkumas
(4.2 lentelė). Matome, kad geriausiai projekto kvalifikacijos kėli
mo renginių įtaką savo srities Lietuvos mokslo lygmeniui vertina
respondentai, kurie stokojo praktinės mokslininko veiklos kompe
tencijų bei profesinių-techninių žinių; tai leidžia manyti, kad pro

jektas daug prisidėjo būtent ugdant mokslininkų praktinės veiklos
kompetencijas. Kaip tik įtaka praktinės veiklos lygmeniui šiose
grupėse vertinama aukščiausiai (4.2 lentelė).
Teigiamai galimus projekto rezultatus vertina ir žmonės, sto

koję teorinių žinių bei žinių darbui su kompiuteriu, tad šis projek
tas, be minėto praktinių gebėjimų ugdymo, daugiau ar mažiau ten
kino ir šiuos poreikius. Tuo tarpu žmonės, stokoję reikalingų žinių
ne mokslinei veiklai, o darbui projektuose ir kitai organizacinei
veiklai (vadybos ir pan.), projekto efektyvumą vertina blogiau. Ki
ta vertus, projektas ir buvo skirtas visų pirma tobulinti moksli
nėms (tiek teorinėms, tiek praktinėms) kompetencijoms.
Tad atsižvelgiant į nepatenkinamą, mažu laipsniu tenkinančią
poreikius mokslininkų kvalifikacijos kėlimo situaciją Lietuvoje,
projektas laikytinas savalaike ir naudinga, bet nepakankama
mokslininkų profesinių kompetencijų ugdymo priemone; reikalin
ga labiau išplėtota ir nuolat veikianti kvalifikacijos tobulinimo sis
tema ir sąlygos, kurios suteiktų galimybes visiems mokslininkams
nuolat dalyvauti tiek neformaliajame, tiek savaiminiame ugdyme.
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Išvados
Respondentų atstovaujami Lietuvos mokslai (daugiausia fizi

nių ir biomedicinos sričių) vertinami kaip maždaug prilygs
tantys Europos šalių-senbuvių mokslo lygmeniui teoriniu po
žiūriu, bet atsiliekantys metodologiniu tyrimų lygmeniu, in
formacinių technologijų taikymu, labiausiai — praktiniu
mokslo pasiekimų taikymu. Šis atsilikimas, respondentų nuo
mone, sietinas daugiausia su Lietuvos mokslo politikos nu
lemtais trūkumais: bloga įstatyminė ir materialinė-techninė
bazė, menki mokslininkų atlyginimai, stoka geros mokslinės

bibliotekos bei kitų savaiminio švietimo sąlygų ir išplėtotos
kvalifikacijos kėlimo sistemos. Subjektyvūs, arba iš dalies
subjektyvūs, veiksniai - per mažas pačių mokslininkų akty
vumas, per menkas užsienio kalbų mokėjimas, neskatinanti
kūrybos atmosfera vertinami kaip turintys žymai mažesnę įta
ką mokslo atsilikimui veiksniai. Todėl projektas, skirtas kva
lifikacijos tobulinimui, laikytinas savalaike ir reikalinga, bet
nepakankama priemone priartinant Lietuvos mokslo lygmenį
prie Europos šalių-senbuvių.
Kvalifikacijos tobulinimo priemonės, kurias mokslininkai lai
ko efektyviausiomis, siejamos visų pirma su šio tobulinimo
sąlygomis ir infrastruktūra: pirmiausia, su techninės moksli
nių tyrimų bazės poreikiu ir naujausios informacijos - nau
jausių teorijų, metodologijų, metodų — įsisavinimo galimybių
stoka. Šiuos poreikius patenkintų nuolatiniai nemokami kva
lifikaciniai kursai, skiriami įsisavinti naujausiems metodolo
giniams, metodiniams bei teoriniams pasiekimams, stažuotės
užsienyje ir gera mokslinė biblioteka bei kita infrastruktūra,

sukurianti galimybes kelti kvalifikaciją ne tik neformaliojo
suaugusiųjų švietimo, bet ir savaiminio ugdymosi formomis.
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Tad nemaža dalis pačių efektyviausių priemonių, kurios, res
pondentų nuomone, geriausiai padėtų keliant Lietuvos mokslo
lygį priklauso ne projekto, o Lietuvos mokslo politikos sričiai.
Iš konkrečių kvalifikacijos tobulinimo formų daugumai res
pondentų beveik vienodai priimtinos visos (stažuotės, praktiniai-metodiniai užsiėmimai, seminarai, paskaitų ciklai ir te
oriniai kursai), išskyrus kiek mažiau vertinamas vasaros mo
kyklas. Labiausiai vertinamos tokios kvalifikacijos kėlimo
formos, kaip kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės užsienyje
bei paskaitų ciklai institutuose. Stažuotės Lietuvos aukštųjų
technologijų mokslo, verslo ir pramonės įmonėse, kitaip negu
stažuotės užsienyje, laikomos mažai efektyviomis.
Įgyvendinant projektą organizuotas kvalifikacijos kėlimas
daugumos respondentų vertinamas teigiamai - kaip efektyvus
ir pateisinęs lūkesčius. Ypač gerai vertinama dėstytojų kvali
fikacija, informacija apie kursus, mokslinis ir metodinis lyg
muo. Kiek blogiau (bet daugiausia neutraliai) vertinamas tik
kursuose įgytų žinių praktinis pritaikomumas. Gerai vertina
mos ir projekto kvalifikacijos kėlimo formos - tiek kursai,
tiek vasaros mokyklos, ypač — praktiniai užsiėmimai.

Projekto įtaka mokslininkų gebėjimų ugdymui vertintina kaip
efektyvi teorinio ir metodologinio bei metodinio respondentų
atstovaujamų mokslų (daugiausia fizinių ir biomedicinos)
lygmens tobulinimo požiūriu: respondentai mano, kad dau
giausia įtakos projektas turės keliant teorinį, metodologinį bei
metodinį šių sričių mokslinių tyrimų lygmenį; mažiau - prak
tiniam mokslų pritaikomumui, kuris priklauso ne tik nuo

mokslininkų kvalifikacijos, bet ir nuo objektyvių aplinkybių.
Projektas taip pat buvo naudingas plėtoti bendradarbiavimą
su užsienio šalių mokslininkais, bet respondentai mano jį tu
rėsiant mažai įtakos publikacijų skaičiui užsienyje.
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•f Siekiant realiai priartinti Lietuvos mokslo lygmenį prie Euro
pos šalių - senbuvių, nepakanka vien mokslininkų gebėjimų
ugdymo, reikalingos ir geresnės objektyvios sąlygos. Tobu
lintina visa Lietuvos mokslo politika, visų pirma skiriant žymai daugiau dėmesio ir finansavimo mokslui, negu skiriama
dabar; reikalinga tinkama šiuolaikinį lygmenį atitinkanti ma
terialinė bazė, gera mokslinė biblioteka, kūrybiškumą skati
nanti organizacinė struktūra, mokslo pasiekimų praktinio įgy
vendinimo galimybės ir kt.
^ Ugdant mokslininkų gebėjimus svarbu, kad projekte organi
zuotas kvalifikacijos kėlimas nebūtų epizodiškas. Reikėtų
kurti nuolat veikiančias kvalifikacijos kėlimo priemones: sta
žuočių užsienyje, kursų, vasaros mokyklų, paskaitų ciklų ir
panašių formų sistemą.
Literatūra
Baird, L. „What characterizes a productive research department?" In: Research
in Higher Education 25(3), 1986, p. 211-225.
Lietuvos Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Lietuvos SMM,
2004 m. kovo 26 d. Nr. ISAK - 433/A - 83). Prieiga per internetą:
http://www.smm.lt.
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 2 str.1998 m.
birželio 30, Nr. VIII - 82. Prieiga per internetą: http://www.smm.lt.
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Tyėjų profesinio pasirengimo bei profesinės veik
los GALIMYBIŲ VERTINIMAS
Lilija Kublickienė, Socialinių tyrimų institutas
2000 m. kovo mėn. Lisabonoje Europos Vadovų Taryba patvir
tino siekį sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę (toliau - EMTE).
Buvo iškeltas ambicingas uždavinys - iki 2010 m. Europos Sąjunga
turi tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausią žinių ekonomikos
sistema pasaulyje. Pabrėžta, kad Lisabonos strategijos pagrindas -

sparti kiekybinė ir kokybinė mokslinių tyrimų bei technologijų plėt
ra, dėl to turi būti sukurta darni Europos mokslinių tyrimų erdvė.
Moksliniai tyrimai ir technologijos, švietimas bei inovacijos — tai
trys pagrindiniai Lisabonos strategijos atramos taškai.
Siekdama sparčiau įgyvendinti iškeltus siekius ir nubrėžti
naujas ryškėjančias perspektyvas 2007 m. balandžio 4 d. Europos
Komisija paskelbė Žaliąją knygą - „Europos mokslinių tyrimų
erdvė: naujos perspektyvos" (Žalioji knyga 2007). Knygoje ap
žvelgtos pagrindinės iniciatyvos, kurių ES ėmėsi po 2000 m. stip
rindama EMTE, įvertintas taikytų priemonių veiksmingumas bei
kliūtys. Žaliojoje knygoje konstatuota, kad nors ir esama tam tik
ros pažangos, vis dar lieka daug nuveikti. Šiame dokumente iš
skirti 6 pagrindiniai aspektai, Europos Komisijos nuomone, itin
svarbūs plėtojant EMTE (Ten pat).
/. Pakankamas kompetentingų mokslo darbuotojų srautas.
Bendra darbo rinka, finansinių ar administracinių transnacionali
nio judrumo kliūčių pašalinimas, patrauklios darbo sąlygos vy
rams ir moterims turėtų skatinti mokslo darbuotojus. Akademiniai
mokslinių tyrimų etatai ir nacionalinės mokslinių tyrimų progra
mos turėtų būti visiškai atviros visoje Europoje, stengiantis sam

dyti mokslo darbuotojus iš kitų šalių. Reikėtų stiprinti tarpdalyki-
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nes, viešojo ir privataus sektorių sąsajas. Laisvas judėjimas tarp
institucijų, mokslo sričių, sektorių ir šalių taptų įprastu sėkmingos
mokslo darbuotojo karjeros požymiu.
2.Pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūra. Reikėtų
sukurti pagrindines infrastruktūras ir naudoti jas kaip bendrąsias
Europos įmones. Jos turėtų būti prieinamos mokslo darbuotojų ko
mandoms visoje Europoje ir pasaulyje, o Europoje dirbantys
mokslo darbuotojai turėtų turėti galimybę naudotis tarptautinėmis
infrastruktūromis ir įranga kitose pasaulio vietose. Tokios moksli
nių tyrimų infrastruktūros turėtų būti integruotos, tinklinės ir priei
namos per Europoje ir pasaulyje besiplėtojančias naujos kartos
elektroninių komunikacijų infrastruktūras.
3.Itin aukštos kokybės mokslinių tyrimų institutai. Diversifikuoti ES mokslinių tyrimų institutai, konkuruodami ir bendradar
biaudami Europoje ir už jos ribų, turėtų įsitvirtinti socialiniame ir
ekonominiame vietos gyvenime. Jie turėtų reguliariai sąveikauti
su verslo pasauliu ir jungtis į ilgalaikes viešąsias ar privačias part
nerystes. Ši partnerystė skatintų specializuotų, dažniausiai tarpdalykinių, grupių, pritraukiančių žmogiškuosius ir finansinius ištek
lius iš viso pasaulio, kūrimąsi. Taigi Europos mokslinių tyrimų
erdvė palaipsniui formuotųsi kaip galingas mokslinius tyrimus at
liekančių ir naujoves kuriančių grupių tinklas. Šio tinklo ribos ne
būtų susietos geografiškai - jos plėstųsi per virtualias mokslinių
tyrimų bendruomenes, sukurtas telkiant ir integruojant išteklius iš
įvairių Europos vietų ir už jos ribų, naudojant galingus skaičiavi
mo ir komunikacijų įrankius.
4.Veiksmingas keitimasis informacija. Tam būtina: 1) atvira
ir lengva prieiga prie viešosios žinių bazės; 2) paprasta ir suderin
ta intelektinės nuosavybės teisių tvarka, įskaitant patentavimo sis
temą, bendrus žinių perdavimo, viešųjų mokslinių tyrimų ir pra
monės atstovų bendradarbiavimo principus; 3) naujoviški komuni-
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kacijos kanalai, kuriais plačioji visuomenė gali naudotis mokslinė
mis žiniomis, diskutuoti apie mokslinių tyrimų darbotvarkę ir iš
siugdyti mokslo žinių troškimą.
5.Gerai koordinuotos mokslinių tyrimų programos ir priori
tetai. Tai turėtų apimti Europos lygiu bendrą investicijų į viešuo
sius mokslinius tyrimus programavimą, įgyvendinimą ir vertini
mą. Reikėtų nustatyti mokslo bendruomenei, visuomenei ir pra
monei bendrus mokslinių tyrimų prioritetus, rengiant gerai koordi
nuojamas nacionalines ir regionines mokslinių tyrimų programas,
užtikrinant, kad mokslinių tyrimų finansavimo paraiškoms taiko

mi principai būtų palyginami visoje ES ir jais būtų užtikrinama
aukščiausia kokybė. Turėtų būti sukurta bendra paprasta, skaidri ir
nuosekli mokslinių tyrimų finansavimo sistema, pagrįsta įvairiais
viešaisiais (nacionaliniais, regioniniais, europiniais) šaltiniais ir
susieta su privačiomis (įskaitant filantropiją ir pilietinės visuome
nės organizacijas) investicijomis.
6.Atvira pasauliui Europos mokslinių tyrimų erdvė. Ypač
svarbus kaimyninių ES regionų bendradarbiavimas, taip pat ES ir
jos partnerių daugiašalės iniciatyvos pasaulinio masto globaliems
iššūkiams spręsti.
Senosioms ES narėms įsiliejant į šią vieningą erdvę pakanka
užmegzti glaudesnius tarptautinius ryšius ir atverti savo nacionali
nes mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) programas.
Lietuva susiduria su kur kas rimtesniais iššūkiais. Į vieningą Euro

pos MTTP erdvę gali įsijungti tik pačios stipriausios tyrėjų gru
pės. Likviduoti šį atotrūkį galima tik gerai apgalvotomis investici

jomis tiek į šalies mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros žmogiš
kųjų išteklių, tiek į MTTP infrastruktūros gerinimą (2007-2013
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 2006).
Lietuvos 2004—2006 m. bendrajame programavimo dokumen
te, taip pat ir Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos pa-
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naudojimo strategijoje numatyta didelį dėmesį skirti žmogiškųjų
išteklių plėtrai ir, konkrečiai, tyrėjų gebėjimams ugdyti. Siekiama
didinti MTTP srities žmogiškųjų išteklių gebėjimus kokybine ir
kiekybine prasme - tai apima doktorantų rengimo kokybę bei
mokslininkų ir tyrėjų, dirbančių mokslo institutuose, aukštojo
mokslo institucijose ir verslo subjektuose, kvalifikacijos ir kompe
tencijos tobulinimą visais jų karjeros etapais (ankstyvuoju etapu

po studijų ir mokymosi visos karjeros metu). Žmogiškųjų išteklių
kokybės šiose tikslinėse grupėse gerinimu siekiama efektyvesnės
MTTP veiklos viešajame ir privačiame sektoriuje, sėkmingesnio
Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse MTTP programose, didesnių

tiesioginių užsienio investicijų aukštųjų technologijų srityje (įskai
tant užsienio mokslo centrus).
Įgyvendinant iškeltus tikslus Lietuvos Mokslų akademija inici
javo projektą „Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymas Lietuvai
integruojantis į Europos Sąjungos mokslo infrastruktūrą", kuriuo
siekiama spręsti opią šiandienos Lietuvos mokslo institucijų proble
mą - nepakankamą mokslininkų kvalifikaciją, trukdančią pasinau
doti ES mokslo infrastruktūros pažangiausių priemonių arsenalu,
pasyvų bendradarbiavimą tarp mokslininkų, atliekančių tarptauti
nius, valstybės ir privataus sektoriaus finansuojamus tyrimus.
Vykdant projektą buvo atliktas sociologinis tyrimas28, kurio
tikslas - nustatyti projekto metu įgyvendintų mokslininkų ir tyrė
jų kvalifikacijos kėlimo priemonių efektyvumą ir gautų duomenų
pagrindu pateikti apibendrinimus bei išvadas, kurios galėtų būti
naudingos Lietuvos mokslininkų kvalifikacijos kėlimo sistemai
tobulinti.

Tyrime anketavimo būdu buvo apklausti mokslininkai, dalyvavę įvairiuose
projekto įgyvendinamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose (kvalifikacijos kė
limo proceso dalyviai). Apklausoje dalyvavo 300 mokslininkų.

117

Sociologinio tyrimo rezultatų aptarimas
1. Mokslininkų profesinio pasirengimo bei kvalifikacijos
kėlimo galimybių vertinimas
Tyrimo metu buvo aiškintasi, kaip tikslinės grupės mokslinin
kai29 vertina savo profesinį pasirengimą, išryškinamos tos sritys,
kuriose šio pasirengimo, respondentų manymu, bent kiek nepa
kanka.

Gauti duomenys parodė, kad maždaug trečdalis tirtų moksli

ninkų linkę teigti, jog jų profesinis pasirengimas yra visiškai pa
kankamas. Vis dėlto didelė dalis apklaustųjų nurodė junta įvairių
žinių ir gebėjimų stygių. Dažniausiai (daugiau nei pusė) respon
dentai nurodė teorinių žinių trūkumą. Praktinio pasirengimo nepa
kankamumu skundėsi truputį mažesnė dalis (45 proc.) mokslinin
kų. O bendrųjų asmenybinio pobūdžio gebėjimų, t. y. organizuo
tumo, komunikabilumo, savarankiškumo, atsakingumo, sisteminio
mąstymo ir kt., stoką minėjo mažiausiai — apie trečdalis respon
dentų (5.1 pav.).
Pažvelgus į koreliacinius pasiūlytų atsakymo alternatyvų pa
sirinkimo ryšius galima padaryti išvadą, kad nurodantieji teori
nių žinių trūkumą dažnai teigia turį ir nepakankamą praktinį pa
sirengimą (p= 0,358), tuo pačiu jie rečiau linkę pabrėžti bendrųjų
asmenybinio pobūdžio gebėjimų stoką (p= -0,238) - 5.1 ir 5.2
lenteles.

29 Tarp apklausos dalyvių dominavo vyrai ir 30-49 m. žmonės; didžioji respon
dentų dalis buvo fizikos mokslų atstovai (70 proc), 29 proc. apklaustųjų atsto
vavo biomedicinos mokslams ir 1 proc. - technologijos. Dauguma tirtų moksli
ninkų turėjo 5 m. ir didesnę darbo mokslo srityje patirtį ir buvo apsigynę dakta
ro ir aukštesnį mokslo laipsnį.
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5.1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal nurodytas profesinio
pasirengimo spragas (apklaustųjų proc.)
70-
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žinių

pasirengimo

gebėjimų

Kita

Pakanka

5.1 lentelė. Teorinių žinių stygiaus ir praktinio pasirengimo
nepakankamumo nurodymo tarpusavio

priklausomybė (koreliacija)
Stinga teorinių
Stinga teorinių žinių
Stinga praktinio
pasirengimo

žinių

Stinga praktinio
pasirengimo

Pearson koreliacija

1,000

0,358**

Pearson koreliacija

0,358**

1,000

** Koreliacija reikšminga kai p>0.01.

5.2 lentelė. Teorinių žinių stygiaus ir bendrųjų asmenybinio
pobūdžio gebėjimų stokos nurodymo tarpusavio
priklausomybė

žinių

Stinga bendrųjų
gebėjimų

Pearson koreliacija

1,000

-0,238**

Pearson koreliacija

-0,238**

1,000

Stinga teorinių
Stinga teorinių žinių
Stinga bendrųjų

gebėjimų

** Koreliacija reikšminga kai p>0.01.
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Tačiau tarpusavio priklausomybės ryšio tarp nurodomo prak
tinio pasirengimo nepakankamumo ir bendrųjų gebėjimų stygiaus
nėra (5.3 lentelė).
5.3 lentelė. Bendrųjų asmenybinio pobūdžio gebėjimų stygiaus ir
praktinio pasirengimo nepakankamumo nurodymo
tarpusavio priklausomybė (koreliacija)

Stinga bendrųjų gebėjimų
Stinga praktinio
pasirengimo

Stinga bendrųjų
gebėjimų

Stinga praktinio

Pearson
koreliacija

1,000

0,017

Pearson
koreliacija

0,017

1,000

pasirengimo

Tai, kad mažiausia tirtų mokslininkų dalis pažymėjo bendrųjų
asmenybinio pobūdžio gebėjimų stoką, ir tai, kad pasirinkusieji šį
atsakymą dažniausiai nemano, jog jiems trūksta teorinių ar prakti

nių profesinių įgūdžių^ leidžia numanyti, kad bendrieji gebėjimai
nėra respondentų tiesiogiai siejami su įgytu profesiniu pasirengi
mu ir vertinami kaip mažiau aktualūs profesinio pasirengimo ko
kybei. Tačiau darbdavių nuomonių tyrimai (Bagdžiūnienė ir kt.
2001; Čėsnaitė ir kt. 1999) rodo, kad neretai būtent bendrieji as
menybinio pobūdžio gebėjimai, tokie kaip noras rimtai dirbti, są
žiningumas, darbų atlikimas laiku, savarankiškumas ir iniciatyvu
mas svarbumo požiūriu darbdavių vertinami tiek pat, o kartais ir
reikšmingiau, nei profesiniai įgūdžiai ir kvalifikacija. Šių tyrimų
duomenys patvirtina nuostatą, kad techninės ir technologinės pa
žangos sąlygomis darbuotojų kvalifikacijos struktūroje vis didesnę
reikšmę turi universalūs, bendrieji asmenybinio pobūdžio gebėji
mai ir įgūdžiai (t.y. bendrosios kvalifikacijos) (Čėsnaitė 1999).

Bendrieji gebėjimai apima gana platų įgūdžių ir mokėjimų ratą ^
tai plačios paskirties žinios ir įgūdžiai (darbo planavimo, valdy
mo, problemų sprendimo, rezultatų įvertinimo ir pan.); taip pat ir
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pažintiniai įgūdžiai (analitinis, sisteminis, kritinis abstraktus mąsty
mas, kūrybiškumas, sprendimų paieškos mokėjimai ir pan.); asme
nybiniai įgūdžiai (tikslumas, atsakingumas, sąžiningumas, savaran
kiškumas ir pan.) bei socialiniai įgūdžiai (komunikabilumas, tole
rancija, komandinio darbo gebėjimai ir pan.) (Laužackas 1997).
Aiškinantis, kokių teorinių žinių mokslininkai labiausiai sto
koja, išaiškėjo, kad daugiau nei pusei tirtų mokslininkų (55 proc.)
nepakanka anglų kalbos žinių (5.2 pav.). Taip pat apie ketvirtada
lis apklaustųjų nurodė nepakankamą prancūzų ir vokiečių kalbos
žinojimą, o 14 proc. mokslininkų minėjo, kad jiems trūksta įvairių
kitų užsienio kalbų žinių. Tik nedaugelis (5 proc.) sakė, kad jiems
stinga rusų kalbos žinojimo — tai iš dalies galima aiškinti tiriamųjų
amžiumi, nes didesnė pusė apklaustųjų vyresni nei 40 m. ir pakan
kamai gerai žino šią kalbą. Kita vertus, šiuo metu ir profesiniai
kontaktai dažniau orientuoti į vakarus, ne į rytus.
Be užsienio kalbų žinių trūkumo, nemaža dalis apklaustųjų apie 45 proc., pasigenda finansinių, komercinių ir profesinių, tech
ninių žinių (atitinkamai 46 proc, 45 proc. ir 44 proc). Tai, kad
vos ne kas antras apklaustas mokslininkas pažymėjo finansinių ar
komercinių žinių stoką, leidžia teigti, jog šių mokslininkų intere
sai neapsiriboja vien akademiniais tyrinėjimais ir jų veikla vykdo
ma sąveikaujant su verslo pasauliu, o tai vienas iš pamatinių sėk
mingo Europos mokslinių tyrimų erdvės sukūrimo principų30.
Šiek tiek mažesnei tirtų mokslininkų daliai (36 proc.) aktua
lios vadybos žinios. Kas trečias-ketvirtas apklaustasis taip pat nu
rodė, kad jiems nepakanka teisinių, personalo vadybos žinių ir ži
nių darbui su kompiuteriu.

30 Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad respondentai atstovavo mokslo sri
tims (fizikos, biomedicinos mokslai), kuriose lengviau, nei daugelyje kitų
mokslų, nutiesti sąsajas su naujų technologijų diegimu ir jų pritaikymu verslui.
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5.2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal nurodytas teorinių
žinių trūkumo sritis (apklaustųjų proc.)

Kitų kalbų
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Psichologijos žinių trukumas buvo nurodoma rečiausiai - jį
pabrėžė maždaug kas penktas apklaustasis. Tikėtina, kad iš esmės
gamtamokslinei sričiai atstovaujantys mokslininkai ne tiek paten
kinti savo kompetencija psichologijos srityje, kiek nemano, jog
šios žinios jiems svarbios.

Pažymėtina, kad santykiškai didesnė tirtų mokslininkų dalis
buvo linkusi pažymėti praktinių gebėjimų stoką. Tai iš dalies lyg
ir prieštarautų anksčiau pateiktiems apklausos duomenims, pagal
kuriuos apklaustieji rečiau skundėsi praktiniu pasirengimu, nei te
oriniu. Tačiau šį duomenų neatitikimą galima paaiškinti anketoje
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pateiktų atsakymo alternatyvų pobūdžiu - jos iš esmės identifi
kuoja su verslo ir projektine veikla susijusius įgūdžius, o respon
dentai, vertindami savo profesinį pasirengimą, tikėtina, kad turėjo
galvoje būtent savo specialybės praktinį pasirengimą.

Nurodydami profesinei veiklai aktualių praktinių gebėjimų
stygių, maždaug trys iš penkių apklaustųjų teigė, kad jiems trūksta
žinių, kaip rengti finansinius dokumentus ar sąmatas, sudaryti
konkrečius verslo planus; panašiai respondentų daliai sudėtinga
rasti užsienio partnerius, dalyvauti konkursuose (atitinkamai 59
proc, 58 proc, 58 proc. ir 57 proc.) - 5.3 pav.
Taip pat didesnė pusė tikslinės tiriamųjų grupės atstovų pažy

mėjo, kad jiems trūksta praktinių įgūdžių pradėti verslą (52 proc),
žinių, nuo ko pradėti ir kaip kurti įmones (51 proc), kaip admi
nistruoti ir vadovauti projektui (51 proc).
5.3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal nurodytas praktinių
gebėjimų trūkumo sritis (apklaustujųproc.)
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Mažiausiai apklaustųjų daliai (kas ketvirtam-penktam) pro
blemų kelia klausimai, kaip bendradarbiauti su partneriais vykdant
bendrus darbus, kaip organizuoti darbą ar kaip spręsti konfliktus

darbe. Čia vėlgi išryškėja, kad tirti mokslininkai palyginti nedidelį
dėmesį profesinėje veikloje skiria socialinėms, psichologinėms
kompetencijoms.
Nustačius respondentų profesinio pasirengimo spragas toliau

buvo nagrinėjami su kvalifikacijos kėlimu susiję klausimai. Aiš
kintasi tikslinės grupės mokslininkams priimtiniausi kvalifikacijos
kėlimo būdai ir jų nurodomos kvalifikacijos kėlimo paskatos bei
trukdžiai.
5.4 pav. pateiktas tiriamųjų atsakymų pasiskirstymas rodo,
kad didesnė apklaustų mokslininkų pusė pažymėjo, jog savo kvalifikacijąjie kelia savarankiškai, savišvietos būdu.
5.4 pav. Respondentų praktikuojami kvalifikacijos kėlimo būdai

(apklaustųjų proc.)
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Taip pat nemaža dalis apklaustųjų (44—46 proc.) minėjo, kad
jų profesinei kompetencijai teigiamos įtakos turėjo dalyvavimas
mokslo projektuose, konferencijose bei pedagoginė veikla.
Tik nežymi mokslininkų dalis pripažino, kad savo kvalifikaci
jos nekelia.
Respondentų atsakymai apie būdingas kvalifikacijos kėlimo
paskatas rodo, kad daugumos (90 proc.) respondentų kvalifikaci
jos kėlimo motyvacija susieta su asmeninio tobulėjimo interesu noru daugiau sužinoti (5.5 pav.). Be to, daugelis pabrėžė, jog kva

lifikacijos kėlimo poreikį lemia pats darbo pobūdis (81 proc.) ir
noras neatsilikti nuo užsienio kolegų (70 proc).

Mažiausia dalis apklaustųjų kvalifikacijos kėlimo veiklą sieja
su galimybe kilti karjeroje, nors ir šis motyvas labai svarbus treč

daliui mokslininkų ir maždaug tokiai pačiai jų daliai jis veikiau
svarbus.

5.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal nurodytas kvalifikacijos
kėlimo paskatas (apklaustųjų proc.)
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Dauguma apklaustų mokslininkų (62 proc.) pagrindiniu kvali
fikacijos kėlimo trukdžiu įvardino trūkumą lėšų, kurias reikia su
mokėti už mokomuosius kursus. Taip pat beveik kas antras res
pondentas nurodė, kad kelti kvalifikaciją sudėtinga dėl reikalingų
kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų ir kt. renginių mažos pasiū

los (50 proc.) bei nepatenkinamo šių renginių lygio (53 proc).
Maždaug tiek pat dažnai mokslininkų galimybes kelti kvalifi
kaciją saisto laiko stoka tiek dėl krūvio pagrindiniame darbe (48
proc), tiek dėl papildomų darbų (50 proc), kuriuos tenka dirbti
norint užsitikrinti pakankamą pragyvenimo lygį.

Kitas didesnės apklaustųjų pusės pabrėžtas mokslinės kvalifi
kacijos kėlimo trukdis - techninės bazės (aparatūros, programinės
įrangos ir pan.) nepakankamumas (6 pav.), kuris ypač aktualus
gamtamokslinių sričių atstovams.
6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal nurodytus kvalifikacijos
kėlimo trukdžius (apklaustųjų proc.)

Sunkumų nėra
Techninės bazės trūkumas
Gerų bibliotekų stoka
Papildomas darbas
Laiko trūkumas
Nepatenkinamas renginių lygis
Trūksta lėšų
Trūksta informacijos
Trūksta kursų

I Labai svarbu
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D Veikiau svarbu

Mažiausia respondentų dalis sakė, kad jiems kelti kvalifikaci
ją sudėtinga dėl gerų bibliotekų stokos ar nepakankamos informa
cijos apie kvalifikacijos kėlimo galimybes Lietuvoje.
Vis dėlto maždaug trečdalis apklaustų mokslininkų sutiko su
teiginiu, jog norint kelti kvalifikaciją jokių sunkumų nėra.
2. Mokslininko profesijos pasirinkimo ir veiklos galimybių
vertinimas
Kalbant apskritai apie profesijos pasirinkimą svarbu turėti gal
voje, kad tai kompleksinis darinys, nulemtas įvairių socialinių,
kultūrinių ir psichologinių veiksnių, kurie formuoja profesinės
motyvacijos raišką ir veiksmų strategiją. Remiantis įvairių profe

sinę motyvaciją nagrinėjusių mokslininkų darbais (Jovaiša 1999;
Kregždė 1988; Leonavičius 2001 ir kt.) reikšmingiausius profesi
nio pasirinkimo veiksnius sąlygiškai galima skirstyti į dvi grupes:
^ asmenybiniai veiksniai - tai profesinis interesas, pašauki
mas, vertybės, asmeniniai motyvai bei poreikiai, profesi
nis tinkamumas ir kt.;
^ sociokultūriniai veiksniai - tai profesijos statusas, sociali
nė aplinka, lyčių stereotipai ir kt.;
Paprastai pasirenkant profesiją individo interesai, poreikiai ir
vertybės derinami su objektyviomis visuomenės galimybėmis ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis - ir konkrečiomis ar
timiausios aplinkos sąlygomis. Todėl analizuojant vieną ar kelis
pagrindinius profesijos pasirinkimą lemiančius motyvus reikėtų
turėti galvoje jų ryšį ir santykį su kitais veiksniais. Profesiniam

pasirinkimui reikšmingų vidinių motyvų ir išorinių sąlygų sąveika
atsispindi žemiau pateiktame profesinės motyvacijos struktūros

modelyje (Urbonienė, Leliūgienė 2004).
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7 pav. Profesinio pasirinkimo motyvacijai įtaką darančių individo
ir aplinkos veiksnių sąveikos schema (Hoel, 1995,
modifikuota A.Urbonienės)
Individo

Profesinio

Aplinkos

kintamieji:

pasirinkimo

kintamieji:

motyvacija:
nuostatos,
idealai,

Savirealizacijos

sociokultūrinė

motyvai

aplinka, šeima,
socialinis

pašaukimas,

Išorinių laimėjimų

savirealizacija,

motvvai

statusas,
profesijos

vertybės,

poreikiai,
profesinis
tinkamumas

prestižas,

Orientavimosi į
žmogų motyvai

karjeros

galimybės

Apibendrinant galima pasakyti, kad profesinio pasirinkimo
motyvacija - tai dinamiška hierarchinė motyvų sistema, nulemta
įvairių individo bei aplinkos veiksnių, kuri formuoja tiek profesi
nės veiklos pasirinkimą, tiek atitinkamą elgesio strategiją, siekiant
įgyti pasirinktą profesiją ir realizuoti save darbinėje veikloje. At
kreiptinas dėmesys į tai, kad profesinio pasirinkimo motyvacija la
biau, nei bendroji žmogaus veiklos motyvacija, yra priklausoma
nuo sociokultūrinės aplinkos.
Mokslininko profesijos pasirinkimo motyvacija - šiuo metu ga
na aktualus klausimas, turint galvoje ne itin aukštą šios profesijos
atstovų socialinį statusą bei palyginti menką darbo apmokėjimą.
Tyrimo metu buvo aiškintasi, kokie motyvai lėmė tirtų moks
lininkų profesinį pasirinkimą. Remiantis tyrimo duomenimis gali
ma pasakyti, kad tik maža dalis apklaustųjų (15 proc.) savo pasi

rinkimui neturėjo jokios argumentacijos ir teigė, jog jie rinkda
miesi profesiją apie jokias sąlygas negalvojo, nes svarbiausia buvo
tiesiog kur nors dirbti (8 pav.).
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Svarbiausias didžiosios tiriamųjų daugumos (88 proc.) nuro
dytas mokslininko darbo pasirinkimą lemiantis motyvas — siekis,
kad darbas atitiktų turimą kvalifikaciją. Tačiau šalia to reikšmingi
ir kiti motyvai. 77 proc. apklaustų mokslininkų pabrėžė tobulėji
mo darbe galimybių svarbą. Ne mažiau svarbūs ir finansiniai dar
bo pasirinkimo aspektai bei geros sąlygos bendravimui ir harmo
ningiems tarpusavio santykiams.
Santykinai mažesnė respondentų dalis, bet vis viena daugiau
nei pusė (61 proc), teigė, kad renkantis darbą jiems svarbi gali
mybė daryti karjerą.
8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbo pasirinkimo
motyvus (apklaustųjų proc.)
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Tiriant kitus pasitenkinimą profesine veikla skatinančius

veiksnius išaiškėjo, kad didžiausiai daliai apklaustų mokslininkų
labai svarbūs ir svarbūs tokie aspektai, kaip profesinis pasitenkini
mas (93 proc), mokslinė informacija (91 proc), pagrindinių pub-
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likacijų prieinamumas (86 proc.) bei gera tyrimų infrastruktūra
(89 proc.) - 9 pav.
9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal įvairių profesinės
veiklos veiksnių svarbą (apklaustųjų proc.)

Šiuolaikinis gyvenimo būdas

Gera tyrimų infrastruktūra

Publikacijų prieinamumas

Darbo saugumas

Mokslinė informacija

Prestižas visuomenėje

Nepriklausomybė darbe
Finansinė gerovė

Profesinis pasitenkinimas

Statusas organizacijoje

Kolegų pripažinimas
Karjeros augimas
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B Labai svarbuD Labiau svarbu nei nesvarbu

Į

Finansinė gerovė ir nepriklausomybė darbe taip pat daugeliui
atrodo esą svarbūs - kas antras respondentas teigė, kad šie veiks
niai labai svarbūs, ir dar apie trečdalis sakė, kad jie labiau svarbūs
nei nesvarbūs.

Statusas organizacijoje ir prestižas visuomenėje - tai veiks
niai, kurie retai respondentų buvo pasirenkami kaip ypač svarbūs, —
kaip labai svarbius juos nurodė 14 proc. ir 17 proc. apklaustųjų
atitinkamai. Pažymėtina, kad statusas organizacijoje dažniau verti
namas kaip labiau svarbus nei nesvarbus (48 proc.) nei prestižas
visuomenėje (27 proc).
Maždaug kas penktas—ketvirtas apklaustas mokslininkas teigė,
kad jiems labai svarbu karjeros augimas ir kolegų pripažinimas,
nors kartu su tais, kurie šiuos veiksnius vertina kaip santykiškai
svarbius, respondentams kolegų pripažinimas (71 proc.) svarbes
nis nei karjera (61 proc).
Santykis tarp žmogui svarbių profesinės veiklos aspektų ir re
alios situacijos suteikiamų galimybių didele dalimi nusako jo pasi
tenkinimą darbu, o dažnai ir gyvenimu apskritai.
Matėme, kad pagal apklaustų mokslininkų pasirinkimus vieni
svarbiausių jų profesinei veiklai įtakos turinčių veiksnių - tai gera
tyrimų infrastruktūra (89 proc.) ir finansinė gerovė (88 proc).

Todėl įdomu palyginti, kaip šiais aspektais apklaustieji apibū
dina esamą situaciją. Tuo tikslu pateiksime tikslinės grupės tiria
mųjų atsakymus, susijusius su esamų techninių darbo sąlygų ir
mokslininkų finansinės situacijos vertinimais.
Gauti duomenys parodė, kad tik 10 proc. respondentų galėjo
be išlygų pasakyti, kad techninės darbo sąlygos atitinka tarptauti
nius jų mokslo srities standartus ir sukuria visas prielaidas sėk
mingam darbui (10 pav.). Dauguma apklaustųjų, t.y. kas antras,
turimas technines sąlygas darbe iš esmės vertino teigiamai, bet vis
dėlto su tam tikromis išlygomis.
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10 pav. Respondentųpasiskirstymas pagal esamų techninių darbo
sąlygų vertinimą (atsakiusiųjų proc.)
Ar yra techninės sąlygos, kurios padėtų sėkmingai dirbti?

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad penktadalis tiriamųjų teigė,
jog techninės jų darbo sąlygos nesukuria prielaidų sėkmingam
darbui, ir dar tokia pat dalis mokslininkų pasirinko ne tiek griežtą,
bet taip pat neigiamą atsakymą „tikriausiai ne". Taigi apie 40
proc. tikslinės grupės mokslininkų neigiamai vertina esamas tech
nines sąlygas ir galimybę sėkmingai dirbti, nors vertinimų katego
riškumas įvairuoja.
Vertindami savo finansinę situaciją 52 proc. apklaustų moks
lininkų nurodė, kad jų alga sudaro didesnę (51-75%) ar mažesnę
(26-50%) šeimos biudžeto pusę. Tai, kad jų mokslininko alga yra
vienintelis (100%), ar pagrindinis (76-99%), šeimos pajamų šal
tinis, teigė 30 proc. apklaustųjų. Tačiau apie penktadalis respon

dentų sakė, jog pajamos iš jų darbo gali būti vertinamos tik kaip
menkas indėlis į bendrą šeimos biudžetą, nes nesiekia nė 25%
(11 pav.).
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11 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokį procentą
šeimos pajamų sudaro mokslininko alga
(atsakiusiųjų proc.)

Pažvelgus į šeimyninės padėties ir finansinio indėlio į šeimos
biudžetą ryšį (5.4 lentelė) galima pasakyti, kad daugumos vedu
siųjų (72 proc.) alga sudaro didesnę ar mažesnę šeimos biudžeto
pusę, tačiau beveik penktadalis apklaustųjų sakė, jog jų pajamos
sudaro mažąją šeimos pajamų dalį. Ir tik kas dešimtas vedęs žmo
gus pažymėjo, kad mokslininko alga yra pagrindinis, ar vieninte
lis, šeimos pajamų šaltinis.
Įdomu tai, kad ir nevedusieji neretai (36 proc.) nurodė, jog jų
mokslininko alga sudaro mažesnę šeimos pajamų dalį, galimas da
lykas, jog šiuo atveju galvoje turima tėvų šeima. Vis dėlto daugu
ma nevedusiųjų, kaip ir išsiskyrusių bei našlių, teigė, kad jų alga
yra pagrindinis, ar vienintelis, pajamų šaltinis (52 proc, 63 proc.
ir 75 proc. atitinkamai).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visi kartu gyvenantys nesusi
tuokę nurodė, kad jų pajamos sudaro mažiau nei ketvirtį bendrų

pajamų, taigi tikėtina, jog šiuo atveju būtent partneriai užtikrina
šeimos gerovę.
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5.4 lentelė. Respondentų atsakymų apie šeimyninę padėtį
ir gaunamą mokslininko algą tarpusavio

priklausomybė (atsakiusiųjų proc.)
Šeimyninė padėtis
Kiek proc. šeimos
pajamų sudaro jūsų Nevedę
mokslininko alga?

Iki 25%
26-50%
51-75%
76-99%

100%
Iš viso

26
18
14
18
16
12
40
15
64
37
28
100

Vedę

Išsiskyrę

Našliai

65

_

7
25

19

82

4
38

-

-

-

28

20

5
21
5
64
100

63

12
25
15
50
5
100

45
84
27

.

3
100

Gyvena kartu
nesusituokę

2
100

_
0,4

100

Iš viso

100
19
100
35
100
20
100
10
100
16
100
100

Apibudinant tiriamųjų finansinę padėtį svarbu identifikuoti
mokslininkams būdingus papildomo darbo ir papildomų pajamų
šaltinius. Išaiškėjo, kad dauguma apklaustųjų (36 proc.) prie savo
algos prisiduria dirbdami atsitiktinius kontraktinius mokslinius
darbus. Apie penktadalis tiriamųjų nurodė, kad jie dalį laiko papil
domai dirba kitoje mokslo organizacijoje. Truputį daugiau nei de
šimtadalis respondentų taip pat minėjo, kad papildomų pajamų
gauna dirbdami nepilną dienos darbą ne mokslo organizacijose,
dėstydami ar už publikacijas.
Verslu užsiėmė tik labai maža dalis apklaustų mokslininkų, o
turinčiųjų verslą mokslo srityje tarp tiriamųjų iš viso nebuvo
(12pav.).
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12 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal papildomo darbo

pobūdį (apklaustųjų proc.)

Kita
Publikacijos
Atsitiktiniai kontraktiniai moksl.
darbai
Dėstymas kt. tyrimų institute

Nuosavas verslas ne mokslo srityje

Nuosavas verslas mokslo srityje
Nuolatinis nepilnos dienos darbas
ne mokslo organizacijoje
Nuolatinis nepilnos dienos darbas
kitoje mokslo organizacijoje

Išvados, apibendrinimai
•S Vertindami savo profesinį pasirengimą apie trečdalis tirtų
mokslininkų mano, jog jis yra visiškai pakankamas. Vis dėlto

didesnė apklaustųjų dalis nurodė junta įvairių žinių ir gebėji
mų stygių. Daugiau nei pusė respondentų nurodė teorinių ži
nių trūkumą. Praktinio pasirengimo nepakankamumu skundė
si truputį mažesnė dalis mokslininkų. Rečiausiai buvo minėta
bendrųjų asmenybinio pobūdžio gebėjimų stoka - ji aktuali
maždaug trečdaliui respondentų.

135

Nurodytos teorinių žinių trūkumo sritys:
•daugiau nei pusei tirtų mokslininkų nepakanka anglų

kalbos žinių;
•apie 45 proc. apklaustųjų taip pat pasigenda finansinių,
komercinių ir profesinių, techninių žinių;
•kas trečias-ketvirtas respondentas taip pat nurodė, kad
jiems nepakanka teisinių, personalo vadybos žinių ir žinių
darbui su kompiuteriu;
•rečiausiai buvo nurodoma psichologijos žinių stoka - ją
pabrėžė maždaug kas penktas apklaustasis.

Praktinių gebėjimų stoką nurodė didesnė apklaustų moksli
ninkų dalis:
•maždaug trys iš penkių apklaustųjų teigė, kad jiems
trūksta gebėjimų rengti

finansinius dokumentus ar

sąmatas, sudaryti konkrečius verslo planus, rasti užsienio
partnerius, dalyvauti konkursuose;
•didesnė pusė tikslinės tiriamųjų grupės atstovų pažymėjo,
kad jiems trūksta praktinių žinių, kaip pradėti verslą, nuo
ko pradėti ir kaip kurti įmones, kaip administruoti ir
vadovauti projektui;
•mažiausiai tiriamųjų daliai problemų kėlė klausimai, kaip
bendradarbiauti su partneriais vykdant bendrus darbus,
kaip organizuoti darbą ar kaip spręsti konfliktus darbe.

Tik nežymi apklaustųjų dalis pripažino, kad nekelia savo kva
lifikacijos. Dažniausiai tikslinės grupės mokslininkai kvalifi
kaciją kelia savarankiškai, savišvietos būdu. 44—46 proc. res

pondentų profesinei kompetencijai teigiamos įtakos turėjo da
lyvavimas mokslo projektuose, konferencijose bei pedagogi
nė veikla.
Didžiosios daugumos respondentų kvalifikacijos kėlimo mo
tyvacija susieta su asmeniniu interesu — noru daugiau sužino-
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ti. Taip pat daugelis pabrėžė, jog kvalifikacijos kėlimo porei
kį lemia pats darbo pobūdis ir noras neatsilikti nuo užsienio

kolegų. Mažiausia dalis apklaustųjų kvalifikacijos kėlimą sie
jo su galimybe daryti karjerą.
Apie trečdalis apklaustųjų sutiko su teiginiu, jog norint kelti
kvalifikaciją jokių sunkumų nėra.
Pagrindinis įvardintas kvalifikacijos kėlimo barjeras - trūku
mas lėšų, kurias reikia sumokėti už mokomuosius kursus. Be
veik kas antras respondentas nurodė, kad kelti kvalifikaciją
sudėtinga dėl reikalingų kvalifikacijos kėlimo kursų mažos
pasiūlos bei nepatenkinamo jų lygio, taip pat dėl laiko stokos,
susijusios su dideliu krūviu pagrindiniame ar papildomame
darbe. Tiek pat dažnai apklaustiems mokslininkams kelti kva
lifikaciją trukdo techninės bazės nepakankamumas. Mažiau
sia respondentų dalis sakė, kad jų kvalifikacijos kėlimo gali
mybes riboja gerų bibliotekų ar informacijos stoka.
Tik maža dalis apklaustųjų savo mokslininko karjeros pasi
rinkimui neturėjo jokios argumentacijos ir teigė, jog jie apie
jokias sąlygas negalvojo ir svarbiausia buvo tiesiog kur nors
dirbti. Pagrindinis iš nurodytų mokslininko darbo pasirinki
mo motyvų - siekis, kad darbas atitiktų turimą kvalifikaciją.
Šalia to daugeliui svarbūs ir kiti motyvai - tobulėjimo gali
mybės, darbo užmokestis bei geri tarpusavio santykiai. Santy
kinai mažesnė respondentų dalis, bet vis viena daugiau nei
pusė, teigė, kad renkantis darbą jiems svarbi galimybė daryti
karjerą.
Daugumai apklaustų mokslininkų labai svarbūs ir svarbūs to
kie aspektai, kaip profesinis pasitenkinimas, mokslinė infor
macija, pagrindinių publikacijų prieinamumas bei gera tyrimų
infrastruktūra. Kas antras respondentas teigė, kad darbe jiems
svarbu finansinė gerovė ir nepriklausomybė darbe.
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^ Statusas organizacijoje ir prestižas visuomenėje — tai veiks
niai, kurie retai respondentų buvo pasirenkami kaip ypač
svarbūs.

•S Tik 10 proc. respondentų galėjo be išlygų pasakyti, kad tech
ninės jų darbo sąlygos atitinka tarptautinius jų mokslo srities
standartus ir padeda sėkmingai dirbti. Apie 40 proc. tikslinės
grupės mokslininkų neigiamai vertina turimas technines sąly
gas, nors vertinimų kategoriškumas įvairuoja.

^ Finansinę tiriamųjų grupės situaciją galima apibūdinti taip:
•didesnės pusės apklaustų mokslininkų alga sudarė
didesnę ar mažesnę šeimos biudžeto pusę, trečdalio
respondentų alga yra vienintelis, ar pagrindinis, šeimos
pajamų šaltinis, o apie penktadalio respondentų pajamos

gali būti vertinamos tik kaip menkas indėlis į bendrą
šeimos biudžetą;
•daugiau nei trečdalis apklaustųjų prie savo algos
prisiduria dirbdami atsitiktinius kontraktinius mokslinius
darbus, apie penktadalis tiriamųjų nurodė, kad jie dalį

laiko papildomai dirba kitoje mokslo organizacijoje,
truputį daugiau nei dešimtadalis respondentų papildomų
pajamų gauna dirbdami nepilną dienos darbą ne mokslo
organizacijose, dėstydami ar už publikacijas;
•verslu užsiėmė tik labai maža dalis apklaustų moksli
ninkų, o turinčiųjų verslą mokslo srityje tarp tiriamųjų iš
viso nebuvo.
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Lietuvos mokslininkų tarptautinis mobilumas:
tendencijos, problemos ir gairės pokyčiams
Liutauras Labanauskas, Socialinių tyrimų institutas
Įvadas
Mokslininkai yra mobili visuomenės grupė, o mokslo pažanga
neatsiejama nuo keitimosi idėjomis bei tarptautinio bendradarbia
vimo. Mokslininkai ir jų atliekami tyrimai prisideda ir prie moder
nios Lietuvos socialinio modelio kūrimo, o tai reiškia žiniomis
grindžiamą visuomenę, kurioje sudarytos sąlygos nuolatiniam mo
kymuisi, skatinamos inovacijos, bei diegiami aukšti kokybės stan
dartai. Šiam socialiniam modeliui įgyvendinti žinių ekonomikos ir
informacinės visuomenės sąlygomis aukštųjų mokyklų ir mokslo
tyrimų institutų intelektinis kapitalas tampa ypač svarbus ir dažnai
politiniame bei žiniasklaidos diskurse deklaratyviai įvardijamas
kaip „Lietuvos valstybės prioritetas". Kita vertus, didelio masto
ekonominė Lietuvos gyventojų emigracija rodo aiškią socialinės
politikos degradaciją, dėl kurios prarandami žmogiškieji ištekliai,
o „protų nutekėjimas", pasak A. Sipavičienės, išlieka didelis, nes
„atskirų krypčių aukščiausios kvalifikacijos darbo jėga tiesiog išplau
nama iš Lietuvos" (Sipavičienė 2006, 13). Aukščiausios kvalifikaci
jos darbuotojų mobilumo nulemtas specialistų stygius tampa ypač
aktualia problema, nes menkos valstybės investicijos į mokslinius
tyrimus ir eksperimentinę plėtrą apsprendė tai, kad Lietuvoje nėra
moderniausių technologijų, ir šalyje vis sunkiau išlaikyti kvalifi
kuotus darbuotojus, jau nekalbant apie intelektinio kapitalo ar/ir

didžiųjų multinacionalinių įmonių investicijų pritraukimą į Lietu
vos mokslo infrastruktūrą.

Statistikos departamento duomenys taip pat leidžia tvirtinti,
kad specialistų emigracija įsibėgėja, o išsilavinusių emigrantų da-
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lis bendrame emigrantų sraute didėja: 2006 m. kas penktas emig
ravęs iš Lietuvos buvo baigęs aukštąją ar aukštesniąją mokyklą
(palyginimui: 2001 m. - tik kas devintas). Kas šeštas 2006 m.
emigravęs 15 metų ir vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojas buvo
specialistas (mokytojas, dėstytojas, gydytojas), o kas aštuntas aukštos kvalifikacijos (statybos ar pramonės įmonių) darbininkas
(Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2006, p. 12).
Tiek mokslinės literatūros, tiek statistikos šaltiniuose „protų
nutekėjimo", „specialistų emigracijos" ir „mobilumo" sąvokos nė
ra aiškiai konceptualizuotos (kiekvienas migracijos atvejis yra
unikalus, nes niekas negali pateikti baigtinio migracijos priežasčių
sąrašo, kaip ir numatyti mokslininko gyvenimo ar karjeros scena
rijaus), ir yra galimos įvairios jų interpretacijos. Ypač sudėtinga
pateikti „protų nutekėjimo" apibrėžimą, nes skirtingi autoriai šį fe
nomeną aiškina įvairiai, be to, Europos Sąjungos kontekste moks
lininkų judėjimas tarp šalių narių vis dažniau vadinamas „mobilu
mu". Aiškios skiriamosios kreivės tarp paprastų ir kvalifikuotų
migrantų nenubrėžia ir dauguma tyrimų ar publikacijų, o pagal
statistinius - kiekybinius kriterijus „protų nutekėjimas" pasaulinės
migracijos diskurse dažnai vadinamas „pilkąja zona", nes sudaro
nedidelį emigracijos procentą (Lietuvių emigracija: problema ir
galimi sprendimo būdai 2005, 21). Lietuvoje statistiniai duomenys
apie „protų" migracijos mastus ir kryptis taip pat nėra fiksuojami,
todėl čia „protų nutekėjimo" fenomeną suprantame kaip išsilavi
nusių ar įvairių sričių profesionalų, aukščiausio lygio specialistų
išvykimą iš vienos šalies ekonomikos sektoriaus į kitą šalį dėl di
desnio atlyginimo ar geresnių gyvenimo sąlygų. Nors Europos Są

jungos šalių piliečių judėjimas sąjungos viduje gali būti laikomas
vidiniu mobilumu, tradiciškai aiškinama, kad „specialistų emigra
cija", „mobilumas" ar „protų nutekėjimas" (pastarosios sąvokos

vartojamos sinonimiškai) reiškia judėjimą iš vienos šalies į kitą.

141

Pilietinės Visuomenės instituto leidinyje „Lietuvių emigraci

ja: problema ir galimi sprendimo būdai" (2005) analizuojamas
1997 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos

(OECD) pranešimas apie aukštos kvalifikacijos žmonių mobilu
mą, kuriame išskiriamos kitos svarbios sąvokos, susijusios su
„protų nutekėjimu" (visos šios sąvokos toliau taip pat vartojamos
pagal OECD apibrėžimus): a) „keitimasis protais (angį. brain ex-

change) reiškia kompetencijos dviejų krypčių judėjimą tarp išvy
kimo šalies ir priimančios šalies; tačiau tuomet, kai b) vyrauja vie
na judėjimo kryptis, vartojami terminai „protų įgijimas" (angį.
brain gain) ir „protų nutekėjimas"; c) terminas „protų nuostolis"
(angį. brain waste) apibūdina kvalifikacijų praradimą, atsirandan
tį, kai aukštos kvalifikacijos darbuotojai migruoja į tas užimtumo
formas, kurioms nereikalinga patirtis ir įgūdžiai, įgyti ankstesnia
me darbe" (Lietuvių emigracija: problema ir galimi sprendimo bū
dai 2005, 18); d) „protų apytakos" (angį. brain circulation) sąvo
ka įvardija ciklą, kuris prasideda nuo asmens mokymosi užsieny
je, darbo užsienyje, ir po to grįžimo namo tam, kad pasinaudotų
gimtosios šalies teikiamomis galimybėmis (Mahroum 1999; Juce
vičienė 2002). Pastaroji sąvoka plačiai vartojama teigiamai konotuotuose kontekstuose, be to, kai kurie tyrinėtojai (Mahroum

1999) yra linkę daryti prielaidą, kad tokia „apytaka" ateityje turėtų
didėti, ypač jei ekonomikos skirtumai tarp šalių mažės. „Protų nu
tekėjimas" (tarptautinis mobilumas) taip pat yra nulemtas transnacionalizmo (angį. transnationalisrri) fenomeno. Transnacionalizmas suprantamas kaip ne vienoje erdvėje pasireiškiantys sociali
niai, ekonominiai ir kultūriniai asmens interesai, kaip žinių, įgū

džių, resursų ir asmens identiteto dviejų krypčių mobilumas toje
erdvėje (transnacionalinis migrantas). „Todėl transnacionalizmo
diskurse migravimas laikytinas neužbaigtu procesu - tai yra mig
ravimas vertintinas kaip pasikartojančios kelionės, kurioms būdin-

142

ga ne viename lokale (t.y. ne vienoje šalyje) išreikšta socialinių
ekonominių santykių pozicija, kuri suprantama ir kaip „protų nu
tekėjimo" fenomeno dalis" (Kuzmickaitė 2005, 5).
Vis dėlto, kaip rodo kitų šalių mokslininkų patirtis, „protų nu
tekėjimo" sąvokos konceptualizavimas ir statistiniai „nutekėjimo"
vertinimai nėra esminės mokslininkų emigracijos diskurse aptaria
mos problemos. Daug svarbiau suvokti šio reiškinio priežastis ir
pasekmes bei pasiūlyti galimus potencialios mokslininkų emigra
cijos stabdymo/švelninimo būdus.
Trumpa mokslininkų mobilumo ir „protų nutekėjimo"
tyrimų Lietuvoje apžvalga

Chalamwong (2004) bei Fischer, Martin ir Straubhaar (1997)
teigia, kad žmonės siunčiančiose „protus" šalyse siekia įgyti kuo
aukštesnį išsilavinimą ir didesnę kompetenciją vienoje ar kitoje
srityje, nes tai suteikia daugiau galimybių išvykti iš neturtingos
kilmės valstybės ir rasti geriau apmokamą darbą turtingoje šalyje.
Analizuojant siekiančių aukštojo išsilavinimo Lietuvos gyventojų
dinamiką taip pat matyti, kad kiekvienais metais daugėja studijuo
jančiųjų, o Statistikos departamento duomenys patvirtina, kad aukš

tąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų įsidarbinimo galimybės dides
nės. Tą parodė ir Britų akademijos (Didžioji Britanija) jaunimo
emigracijos tyrimo, atlikto 2005 m. vasario mėn. (Aidis, Krupickaitė, Blinstrubaitė 2005) rezultatai: didžiausią tikimybę kuo greičiau
kompensuoti persikėlimo į užsienį ir integracijos kaštus turi jauni ir
tam tikras specialybes (biomedicinos, tiksliųjų ir technologijos
mokslų) įvaldę asmenys. Taigi, pasak tyrimo autorių, emigruoti iš

Lietuvos yra linkę tie (būsimi) aukščiausio lygio specialistai, kurių
profesinė kompetencija leidžia nesunkiai integruotis užsienio darbo
rinkoje ir kurių žinios, įgytos Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje,
yra lengvai perkeliamos tarp skirtingų šalių darbo rinkų.
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1995 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto moksli
ninkai atliko Lietuvos mokslo darbuotojų „protų nutekėjimo", vi
dinio mokslininkų mobilumo šalyje ir potencialios mokslininkų
migracijos bei „protų mainų" tyrimą kaip dalį jungtinio tarptauti
nio projekto (Migration — Europe's Integration and the Labour
Force Brain Drain), kurį inicijavo ir finansavo Europos Komisija
(Stankūnienė 1996). Tyrimo autoriai konstatuoja, kad Lietuvos
mokslas tuo laikotarpiu pergyveno sunkų perėjimo į naujas sąly
gas periodą, nebuvo nuoseklios ir ilgalaikės mokslo politikos, ir
tai stabdė mokslo raidą, menkino mokslo statusą ir prestižą. Pa

grindinės priežastys, skatinančios vidinį ir išorinį „protų nutekėji
mą" ir „protų praradimą", pasak tyrimo autorių, buvo ekonominiai
sunkumai, lydimi mokslo sistemos restruktūrizacijos ir sumažėju
sio finansavimo.
Tyrime pateikiama nemažai statistinės informacijos: 19881994 m. daugiausia mokslininkų pasitraukė iš inžinerinių-techni-

nių mokslo ir studijų institucijų ir socialinių bei humanitarinių
mokslų (daugiau nei trečdalis) ir gamtos mokslų (maždaug kas
penktas). Į užsienį emigravo apie 14 proc, o į kitą mokslo įstaigą
arba sritį perėjo daugiau nei 85 proc. mokslo darbuotojų. Tyrimo

autoriai išskiria dvi emigracijos strategijas: išvykstantieji į buvu
sios TSRS respublikas arba į Rusiją (grįžtamoji migracija) bei iš
vykstantieji į Vakarų šalis. Pastarajam srautui buvo būdingas etapiškumas: iš pradžių išvykstama trumpam (beveik pusė prieš tai
pabuvojo stažuotėse), o tik po to seka emigracija, t.y. iš „protų
mainų" pereinama į „protų nutekėjimo" ar „protų nuostolio" statu
są. Tyrime konstatuojama, kad 1992 m. mokslo įstaigų restruktūri
zacija buvo ypač intensyvi, todėl ir mokslo darbuotojų emigracija
tais metais ypač suaktyvėjo, ir teigiama, kad iš viso per 19881994 m. laikotarpį kas penktas Lietuvos mokslo darbuotojas emig

ravo į Rusiją (grįžo į tėvynę), apie 20 procentų išvyko į JAV,
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maždaug dešimtadalis emigravo į Vokietiją, ir šiek tiek mažiau - į
Skandinavijos šalis. Teigiama, kad apie pusė emigravusiųjų tęsia
mokslinį darbą, o vienas šeštadalis patenka į „protų nuostolio" ka
tegoriją. Tyrime pabrėžiama, kad emigravusiųjų išsilavinimas bu
vo labai aukštas („tai yra protų ir talentų emigracija") — beveik pu
sė jų turėjo mokslų daktaro ar aukštesnį laipsnį (Stankūnienė
1996,114). Tyrimo laikotarpiu Lietuva dar nebuvo tapusi Europos
Sąjungos nare, todėl emigruojantiems mokslininkams kildavo sun
kumų dėl kitų pastarųjų valstybių imigracinės politikos. Konsta
tuojama, kad Lietuvos mokslo darbuotojų emigracijos mastai bu
vo palyginus nedideli, tačiau, pasak tyrimo autorių, reikia atsi

žvelgti ir į tai, kad Vakarų šalys imigraciją iš pokomunistinių šalių
aptariamu laikotarpiu gana griežtai ribojo, ir tai labai stabdė imig
rantų srautus, o „protų nutekėjimas" į vakarus, pasak tyrimo auto
rių, buvo stipriai koreguotas priimančių šalių imigraciją ribojan
čiais įstatymais (Ten pat, 114).
1995 m. buvo tiriama ir potenciali Lietuvos mokslo darbuoto

jų emigracija (Stankūnienė 1996). Paaiškėjo, kad daugiau nei 80
proc. mokslo darbuotojų norėjo išvykti į užsienį daugiau kaip vie
neriems metams. Kita vertus, tyrime teigiama, jog „dauguma
mokslo darbuotojų priimtų siūlymą vykti į užsienį tik tuo atveju,
jei tai būtų susiję su mokslo tiriamuoju darbu ar kvalifikacijos kė
limu, bet atmestų pasiūlymą vykti į užsienį dirbti ne pagal specia
lybę. Todėl buvo galima numatyti, kad mokslo darbuotojų emigra
cija ateityje bus labiau sietina su „protų nutekėjimu", bet ne „protų
praradimu" (Ten pat, 115). Tyrime prieita išvados, kad „mokslo
darbuotojai, manantys, kad jų darbas reikalingas Lietuvai, kad val
džios institucijos suinteresuotos jų tyrimų rezultatais, mažiau linkę
emigruoti. Darbuotojai, kurie galvojo, kad Lietuvoje niekas nesi

domi jų mokslinio darbo pasiekimais, laikėsi priešingų migracinių
nuostatų, o potencialius mokslinės produkcijos vartotojus jie manė
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esant tik užsienyje ar tarptautinėse organizacijose. Todėl dažnes
nis šios grupės mokslo darbuotojas aptariamo tyrimo duomenimis
būtų pasirinkęs emigraciją" (Ten pat, 116).
P. Jucevičienė, R. Viržintaitė ir G. Jucevičius (2002) nagrinė
jo „protų nutekėjimo" sampratą šalies, patiriančios esminius poky
čius, kontekste ir atliko Lietuvos „protų nutekėjimo" ryškiausių
pavyzdžių bei juos sukėlusių priežasčių tyrimą. Tyrimo metu at
likta „protų nutekėjimo" reiškinio įvairiose šalyse apžvalga, pa
tikslinta šio reiškinio samprata šalies, patiriančios esminius poky
čius, intelektinio kapitalo atžvilgiu, išanalizuotos galimos šios
problemos pasireiškimo Lietuvoje priežastys ir pasekmės, pagrįsta
„protų nutekėjimo" reiškinio ir jo priežasčių žvalgomojo tyrimo
metodologija, metodika ir instrumentai, ištirta, kokios esminės
priežastys lėmė/lemia „protų nutekėjimą" iš Lietuvos, pateikti pa

siūlymai šių priežasčių įveikimui/sušvelninimui, reikalingų teisės
aktų rengimui.
Su „protų nutekėjimo" reiškiniu susiduria ir dauguma Europos
Sąjungos šalių, tačiau apibendrinimai apie kiekvieną šalį skiriasi
dėl duomenų palyginamumo stokos. Pavyzdžiui, Rytų Europos
valstybėse „protų nutekėjimo" reiškinys atsirado ir tirti jis pradė
tas vėliau, nei senosiose ES šalyse. Be to, ES laisvo asmenų judė
jimo kontekste dar aiškiai nesusitarta, ką vadinti „protų nutekėji
mu", todėl neįmanoma atlikti šalių lyginamosios analizės nekon
ceptualizavus aptariamo reiškinio.
Lietuvos mokslininkų bendruomenės mobilumo tyrimas

Vienas Lietuvos mokslininkų gebėjimų tyrimo tikslų buvo iš
siaiškinti Lietuvos mokslo bendruomenės narių nuostatas dėl
emigracijos bei pagrindinius su tarptautine mokslininkų patirtimi
susijusius dalyvavimo bendruose projektuose su užsienio partne
riais aspektus.
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Apklausoje dalyvavusių mokslininkų buvo prašyta atsakyti, ar
jie per artimiausią pusmetį planuoja išvykti į užsienį. Iš 6.1 pav.
matyti, kad daugiau nei penktadalis (21,7 proc.) apklaustųjų ketina
išvykti trumpai stažuotei (iki 3 mėn.). Dalyvavimą bendrame tyri
mų projekte, kaip priežastį išvykti, nurodė 14 proc. respondentų.

Vykti dirbti laikino darbo pagal specialybę planuoja beveik kas
dešimtas apklausoje dalyvavęs mokslininkas (8,3 proc); panaši
respondentų dalis nurodė kitas priežastis, dėl kurių vyktų į užsienį.
Jie minėjo konferencijas, seminarus, darbo grupes — taigi daugiau
sia su moksline/darbine veikla susijusias išvykų priežastis. Studi
jas, kaip kelionės į užsienį tikslą, nurodė 5,3 proc. respondentų.
Dar mažesnė jų dalis (3 proc.) planuoja vykti sezoniniam darbui.
6.1 pav. Vykimo į užsienį tikslas (procentai nuo visų
respondentų atsakymų)
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Taigi matyti, kad mokslininkų mobilumo priežastys įvairios,

tačiau daugiausia susijusios su jų padėtimi darbo (mokslinių tyri
mų) rinkoje: daugiau nei 40 proc. apklausoje dalyvavusių moksli

ninkų nurodė tiesiogiai su jų kaip mokslininkų kvalifikacijos kėli
mu sietinas išvykimo priežastis — stažuotė, studijos, bendri tyrimų
projektai. Buvo nurodytos iš viso septynios potencialaus, tačiau
laikino, išvykimo priežastys, ir tai netiesiogiai rodo, kad Lietuvos
mokslininkai apskritai yra gana mobili visuomenės grupė, o aukš
tesnis išsilavinimas ir didesnė kompetencija tam tikroje srityje su

teikia daugiau galimybių būti mobiliems (Chalamvvong 2004) bei
lengviau įveikti kultūrinius bei lingvistinius migracijos sunkumus.
Šie tyrimo duomenys patvirtina ir A. Sipavičienės išvadą, kad
mokslo migracija šiuo metu pradeda atlikti savo tiesioginę funkciją ir
de facto tampa žinių ar profesijos siekimo strategija (priešingai, pa
sak minėtos autorės, po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo migra
cija „mokslo" tikslais buvo kanalas patekti į užsienį ir neatliko mo

kymo/kvalifikacijos kėlimo funkcijos (Sipavičienė 2006, 13). Tai
taip pat patvirtina V. Stankūnienės prognozę, kuri 1996 m. skelbė,
kad mokslo darbuotojų emigracija ateityje bus labiau sietina su
„protų nutekėjimu", bet ne „protų švaistymu" (Stankūnienė 1996,
115). 1 paveiksle matyti, kad tyrime dalyvavusių mokslininkų nu
rodytos išvykos į užsienį ^ trumpa stažuotė, laikinas darbas, studi
jos — daugiausia yra laikinos. Kita vertus, nurodytos išvykų prie
žastys turi didelę reikšmę formuojantis neformaliems migracijos
tinklams, per kuriuos vėliau įvyksta emigracija. Pasak Fischer ir
Straubhaar (1996), neformalaus migracijos tinklo ryšiai vertinami
kaip socialinis kapitalas (t.y. tarsi kiek įmanoma detalesne ir gerai
išanalizuota informacija paremtas investicinis sprendimas), t.y. po
trumpos išvykos (vadinamųjų „ieškojimų"; pagal Berninghaus ir
Seifert, 1991 cit. Fischer ir Straubhaar, 1996, p. 15-16) grįžtama į
savo šalį jau turint informacijos, žinių, profesinių ryšių, kurie kar-
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tu su kitomis priežastimis ar motyvais (pvz., galimybės geriau ap
rūpinti šeimą, ekonominiai lūkesčiai, profesinis tobulėjimas, kar
jera, pripažinimas ir kiti veiksniai) lemia sprendimą emigruoti.
Matyti, kad Lietuvos mokslininkams sunkiai sekasi rasti, kas
finansuotųjų išvyką/ stažuotę į užsienį (6.2 pav.). Apie 17 proc. jų

tikisi gauti finansinę paramą iš kitų institucijų (fondų, NVO ir
pan.). Kas dešimtas mokslininkas į užsienį vyktų savo lėšomis.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tik apie 12 proc. tyrime dalyvavusių

mokslininkų galėtų tikėtis, kad jų išvyką į užsienį finansuos da
bartinė institucija (darbdavys), o net penktadalis (20,3 proc.) tyri
mo respondentų tikisi gauti finansinę paramą iš priimančios insti
tucijos.
6.2 pav. Išvykų į užsieni finansavimo šaltinis (procentai nuo visų
respondentų atsakymų)

Taigi susiklosto paradoksali situacija: jei darbdavys negali fi
nansuoti stažuotės/išvykos, mokslininkui tenka ieškoti alternaty

vių finansavimo šaltinių (galima spėti, kad tokiu šaltiniu tampa
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priimančioji institucija užsienyje). Be to, dėl finansinių, (ne profe
sinių) sumetimų mokslininkas yra suinteresuotas vykti tik į tą už
sienio mokslo instituciją, kuri gali paremti finansiškai. Taigi kuo
met priimančioji užsienio organizacija finansuoja jo/jos atvykimą^
o galimybės gauti alternatyvią finansinę paramą nėra, savaime su
sikuria prielaidos potencialiam „protų nutekėjimui" (svarbu at

kreipti dėmesį, kad tokioje padėtyje atsidūrusio mokslininko
emigraciją gali paskatinti/pagreitinti ir tiesioginio rekrūtavimo
metodai). Kitaip tariant, mokslo migracija su jai reikalingais finan
siniais ištekliais virsta strategija, nukreipta į ateitį, tačiau ne Lietuvo

je (Sipavičienė, 2006, 13).
6.3 pav. Ar teko kada nors atsisakyti išvykos, kai buvote pakviestas
ir užregistruotas kaip dalyvis užsienio organizacijos
renginyje?

70
59,5

60
50
40
30

22

20

18,6

10

Ne, niekada

'aip, kartą

Taip, dažnai

Pasak A. Žvinklienės, mokslininkai ir tyrėjai šalia mokslinių
tyrimų sistemos kokybės, motyvuojančios darbo aplinkos, išvysty-
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tos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir kitų veiksnių (tarp jų ir po
litinių, socialinių, ekonominių bei geografinių) brangina ir labai
vertina akademinės laisvės pojūtį, o kartais net teikia šiai laisvei
pirmenybę, todėl tyrime dalyvavusių mokslininkų taip pat buvo
klausiama, ar jiems yra tekę kada nors atsisakyti išvykos, kai buvo
pakviestas ir užregistruotas kaip dalyvis kokiame nors užsienio or
ganizacijos renginyje. Daugiau nei pusei respondentų (59,5 proc.)
taip nėra atsitikę. Kita vertus, daugiau nei penktadaliui tyrimo da
lyvių (22 proc.) yra tekę bent kartą atsisakyti išvykos, o beveik to
kiai pačiai daliai respondentų (18,6 proc.) yra tekę atsisakyti išvy
kos į užsienio organizacijos renginį kelis kartus.
Nesunku suprasti, kad bet kokia mokslininkui suteikta mobi
lumo galimybė (stažuotė, konferencija, seminaras), gali reikšti ir
vienos krypties judėjimą tarp šalių, o dažnas mokslininkas (ypač
jaunesnio amžiaus) išvyką į užsienį greičiausiai suvokia kaip gali
mybę, kuri gali tapti (arba ne) jo tolimesnio sprendimo emigruoti
pagrindu. Šio tyrimo duomenys rodo, kad, akademinę laisvę Lie
tuvoje suvaržo būtent finansiniai sunkumai: absoliuti dauguma (63
proc.) mokslininkų, planuodami išvyką į užsienį, susiduria su finan
sinėmis kliūtimis (žr. 6.4 pav.), o dalis išvykų apskritai neįvyksta.
Apibendrindami, galime konstatuoti, kad finansiniai sunkumai,
trukdantys išvykti gal ir galėjo būti labai stiprus „protų nutekėjimą"
stabdantis veiksnys 1990^1994 m. laikotarpiu, tačiau šiandien dėl
ekonominio augimo ir ES laisvo asmenų judėjimo bei atvirų sienų
politikos, profesinis tobulėjimas bei užsienyje mokslininkui atsive

riančios galimybės, mokslinių tyrimų kokybė bei siūloma darbo ap
linka tampa „protus" traukiančiais veiksniais ir atsveria santykiškai
menkus materialinius suvaržymus. Be to, materialiniai suvaržymai
migracijos proceso pradžioje yra neabejotinai laikini ir sprendžiami
lengviau (paskolos, kreditai, priimančios organizacijos siūlomas įsi
kūrimo avansas ir pan.), nei, tarkime, 1990-aisiais.
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:

6.4 pav. Dažniausi sunkumai, su kuriais susiduriama planuojant
išvyką į užsienį (procentai nuo visų respondentų atsakymų)
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ĮĮ
Kita

Taigi sporadiški bandymai kurti lanksčias karjeros ir darbo
apmokėjimo sistemas Lietuvos moksle ar „protų susigrąžinimo"
programos kol kas negali konkuruoti su galimybėmis, kurias pa
siūlo užsienio mokslo įstaiga, todėl pasak, A. Žvinklienės, moksli
ninkas vis dar priverstas rinktis tik iš dviejų galimybių — „užšaldy
ti protą Lietuvoje arba nutekinti į užsienį" (Socialiniai pokyčiai
eurointegracijos procese 2007, 199).
Dalyvavimas bendruose su užsieniu mokslinių tyrimų
projektuose

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros globalizacija lemia
tai, kad mokslas tampa tarptautiniu reiškiniu, jungiančiu reikalin
gus žmogiškuosius išteklius bei sutelkiančiu mokslinį potencialą į
vientisą mokslinių tyrimų erdvę. Lietuvos mokslo modernizavi
mas sunkiai įmanomas be tarptautinės partnerystės ir bendradar-
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biavimo, todėl tyrimu buvo siekiama įvertinti mokslininkų tarp
tautinę patirtį bei su ja susijusius probleminius aspektus. Toliau
pateikiame anketos klausimų interpretaciją.
6.1 lentelėje matome, kad beveik trečdalis tyrimo dalyvių
(28 proc.) dalyvauja bendruose su užsienio partneriais moksli
niuose tyrimuose/projektuose. Sunku, daryti kokius nors apiben
drinimus, remiantis vien šiais skaičiais, kadangi palyginimui ne
galime pateikti statistinių duomenų apie atskirų šalių mokslinin
kų dalyvavimą tarptautiniuose tyrimuose. Kita vertus, siūlome
paanalizuoti Lietuvos išlaidų moksliniams tyrimams struktūrą,
kuri leidžia bent apytiksliai vertinti dalyvavimo tarptautiniuose
projektuose efektyvumą.
6.1 lentelė. Dalyvavimas bendruose su užsieniu mokslinių tyrimų
projektuose
Ar dalyvaujate kokiame nors jungtiniame
projekte, kuriame dalyvauja mokslininkai iš

Procentai

užsienio?

Taip

28
69,7

Ne

N/N

2,3

Iš viso

100

Atsakiusiųjų
skaičius

84
209
7
300

6.2 lentelėje pateikiami skaičiai rodo, kad užsienio lėšos
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) Lietu
voje sudaro nuo 10 iki 14 procentų. Nors šie duomenys nepakan
kami, visgi jie leidžia teigti, kad Lietuvos mokslas dažniausiai
vykdo „vietinius" valdžios ir paties aukštojo mokslo užsakymus,
o mokslininkų patirtis labai iš lėto pritraukia vietinio verslo (lė

šos kasmet nežymiai didėja) ir užsienio kapitalo į Lietuvos
mokslo erdvę.
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6.2 lentelė. Lietuvos išlaidų MTEP struktūra
Išlaidos MTEP pagal finansavimo šaltinius, %

2003 2004

2005

2006

Verslo įmonių lėšos

16,7

19,9

20,9

26,2

Valdžios lėšos

64,6

63,1

62,7

53,6

Užsienio lėšos

13,8

10,7

10,5

14,3

Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos

4,8

6,0

5,7

5,3

Ne pelno institucijų sektoriaus lėšos

0,1
0,3
0,2
0,6
Šaltinis: Statistikos departamentas, 2007 [žiūrėta 2008 m. kovo 26]. Prieiga per internetą <http://www.stat.gov.lt/lt/paees/view/?id=1208 >.

Ar iš tikrųjų Lietuvos mokslininkai yra lygiaverčiai partneriai
kolegoms iš tariamai modernesnio ir globalesniais ekonomikos
tinklais susaistyto pasaulio? Norint atsakyti į šį klausimą, moksli
ninkų, kurie dalyvauja bendruose projektuose su užsienio partne
riais (žr. 6.1 lentelę), buvo prašoma įvertinti kai kuriuos tarptauti
nio bendradarbiavimo aspektus (6.5 pav.).
Tyrimo duomenys parodė, kad su teiginiu - „Lietuvos moksli
ninkai, dalyvaujantys bendruose projektuose su užsienio partne
riais, yra žemesnėje padėtyje " — sutinka beveik pusė (42,6 proc.)
apklaustųjų. Tokią padėtį rodo ir atsakymų pasiskirstymas pagal ki
tą vertinimo aspektą — mokslininkams, dalyvaujantiems bendruose
projektuose su užsienio šalių partneriais, dažnai tenka atlikti žemes
nės kvalifikacijos reikalaujančias užduotis bei dirbti nuostolingą
laiko prasme darbą, — taip mano absoliuti dauguma (atitinkamai 60
ir 79,2 proc.) respondentų. Vykdant bendrus su užsienio partneriais

darbus tik trečdalis (33,3 proc.) apklaustųjų teigia galį pasirinkti ko
mandos narius, bet kolegų iš užsienio domėjimasis atliekamu darbu
vertinamas gana pozityviai - 58,3 proc. tyrimo dalyvių pritaria tei
giniui ^labiau patyrę ir vyresni kolegos domisi mano atliekamu
darbu". Be jau ką tik aptartų dalyvavimo tarptautiniuose tyrimuose
aspektų, susirūpinimą turėtų kelti ir tai, kad tik apie 40 proc. tyrimo

dalyvių teigia gaunantys visą informaciją apie bendrų darbų su už
sienio partneriais eigą ir rezultatus.
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6.5 pav. Dalyvavimo bendruose projektuose su užsienio
partneriais vertinimas (N = 72)

IZ]77,7

Kolegos domisi tik mano galimybe Į
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^^^^147,3
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N
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Galiu pasirinkti komandos narius L^

0
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]66,6

^^333
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• Taip

60

80

100

D Ne

Taigi apibendrinant Lietuvos mokslininkų įsitraukimo į tarp
tautinę mokslinių tyrimų erdvę patiriamus iššūkius matyti, kad
dažniausiai minimos problemos yra susijusios ir su nelygiaverte
partneryste (ne vien dėl darbo užmokesčio). Toks atsakymų į
klausimus apie tarptautinį bendradarbiavimą pasiskirstymas rodo,
kad, pirma, Lietuvos mokslo pasiekimai ir mokslininkų gebėjimai
nėra lygiagrečiai „pozicionuojami" kolegų iš užsienio gebėjimams
mokslinių tyrimų rinkoje; antra, Lietuvos mokslo ir studijų trūku-
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mai lemia, kad dalis mokslininkų neįgyja visų būtinų kompetencijų
atlikti tarptautinius tyrimus; trečia, teisingi abu pastarieji teiginiai.
Europos Sąjungos šalių iniciatyvos gerinti mokslininkų

padėtį
Mokslininkų padėtis ES senbuvių šalių darbo rinkoje nuolat
stebima ir siūlomos iniciatyvos ją gerinti. Pateikiame kelis pavy

džius: Jungtinėje Karalystėje (kaip ir JAV) mokslininkų atlygini
mai yra nuolat didinami (Parker 2003). Kita vertus, su apmokėji
mo problemomis susiduriama ir ten - kai kurių Europos Sąjungos
šalių mokslo institutų ir universitetų mokslininkų atlyginimai yra
daug mažesni, nei aukštos kvalifikacijos darbuotojų uždarbis pri
vačiame sektoriuje. Mažas darbo užmokestis neskatina jaunimo
rinktis mokslininko karjeros (Parker 2003), todėl vėliau atsiranda
kompetentingų specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Slovakijoje, jau
no mokslininko uždarbis yra 40 proc. mažesnis nei šalies viduti
nės pajamos (Stys 2003), taigi nenuostabu, kad dideli atlyginimų
skirtumai skatina „protų nutekėjimą".
Skirtumai tarp darbo laiko reglamentavimo, darbo sąlygų ir
finansavimo būdų turi didelės įtakos mokslininkų padėčiai. Pa
vyzdžiui, įsipareigojimas mokyti/dėstyti studentams priklauso
nuo studijų dalyko, todėl Jungtinėje Karalystėje universitetų dar
buotojai skirstomi į skirtingas kategorijas: dėstantys mokslinin
kai, mokslininkai, kurie nedėsto studentams, ir dėstytojai, kurie
nėra įtraukiami į tyrimus ir kurių pagrindinė veikla universitete paskaitos. Vokietijoje profesoriams, įdarbintiems po 2005 m.
sausio 1 d., atlyginimas nustatomas pagal naują darbo apmokėji
mo schemą (vok. W-Besoldung). Ši atlyginimo schema reiškia,
kad šalia fiksuoto mėnesinio atlyginimo profesorius gali gauti pa
jamas už atskiras užduotis ar produktyvumą. Ši nauja sistema
įvesta atsižvelgus į naujosios viešosios vadybos principus. Lėšos
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yra perskirstomos pagal darbo produktyvumą (vok. Leistungsbezogene Mittelvergabe, t.y. nuo produktyvumo priklausantys
„grantai" institucijos biudžete išskiriami atskira eilute). Panaši
schema taikoma ir jauniems darbuotojams skatinti (Finai Report,
2006). Austrijos tyrimų ir technologijos taryba (angį. Austrian
Council for Research and Technology) 2005 m. rekomendavo
pradėti daktaro ir baigusių doktorantūrą mokslininkų stipendijų
reformą remiantis Europos mokslininkų chartija ir Mokslininkų
priėmimo į darbą elgesio kodeksu. Vyriausybės iniciatyva page
rintos sąlygos šiose srityse:
•S

įkurtas specialus fondas tyrimų ir tecnnologijų plėtrai
(600 mln. eurų nuo 2004 iki 2006 įskaitant asignavimus
„Austrijos stiprųjų pusių" (angį. „Austrian fields of
strength") fondui;

^ vyriausybės paskirtas „Milijardas tyrimams" 2005 — 2010
metams;
^ įkurtas Nacionalinis tyrimų, technologijų ir plėtros fon
das, kuriam skiriama 125 mln. eurų per metus;
^ išplėsti netiesioginio skatinimo instrumentai, pvz., mo
kesčių subsidijos iki 100 mln. eurų per metus (Mobility
ofResearchers, 2005).
Du teisės aktų pakeitimai įsigaliojo nuo 2005 m.:
1.Naujas (vok. Zuzugsbegunstigungsverordnung) įstatymas
leidžia nepriklausiantiems universitetams arba privatiems institu
tams pasinaudoti palengvinta užsienio tyrėjų įdarbinimo procedū
ra (naudojant fiskalines priemones);
2.Kitas (vok. Doppelbesteuerungs-Entlastungsverordnung)
įstatymas apima mokestinius įsipareigojimus ir reglamentuoja dvi
gubo apmokestinimo išvengimo nacionalinių susitarimų įgyvendi
nimą bei supaprastina šios srities procedūras (Mobility of Researchers, 2005).
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Airijos vyriausybės tyrimams ir plėtrai 2000 - 2006 m. Nacio
naliniame plėtros plane numatytos lėšos padidėjo penkis kartus
(2,5 mlrd. eurų) lyginant su 0,5 mlrd. eurų 1994 - 1999 metais.
Šio padidinimo rezultatas - dvigubai išaugęs mokslo daktaro
laipsnį turinčių asmenų skaičius (Mobility of Researchers, 2005).
2005 m. Airijos Verslo, prekybos ir darbo ministerija iniciavo
1 mln. eurų programą, kurioje numatyta padidinti mokslininkių
moterų skaičių mokslo įstaigose. Programa apima tris Airijos
mokslo fondo programas, kuriomis numatoma skatinti moterų

mokslininkių įsidarbinimą Airijoje inžinerijos mokslų srityje. Re
miantis šia iniciatyva taip pat numatoma skatinti tas mokslininkes,
kurios nutraukė savo karjerą fizikos mokslų, inžinerijos ir techno

logijų srityje, sugrįžti į mokslą ir remiantis lygių galimybių pro
grama panaudoti savo žinias ir mokslinį potencialą.
Specializuoti interneto portalai (pvz., researchcareersireland.com bei expertiseireland.com) teikia informaciją ir pagalbą

apie mokslinių tyrimų galimybes Airijoje ir Europoje. Šie portalai
taip pat prisideda prie Airijos, kaip darbo rinkos mokslininkams,
propagavimo. Karjeros vystymo paramos iniciatyva (angį. Career
Acceleration Award) yra įtraukta į naują Nacionalinį tyrimų planą
(angį. National Research Plan). Ši iniciatyva reiškia 7 metų nenu
trūkstamą finansavimą, kuris apima šias sritis:
•/ 4 metų doktorantūros studijas ir 3 metų studijas/tyrimus
baigus doktorantūrą;
•f arba 3 metų studijas/tyrimus po doktorantūros baigimo ir
tolimesnių 4 metų karjeros projektavimo programą (Mo
bility of Researchers, 2005).
Pastarasis finansavimas skiriamas septyneriems metams, ta
čiau yra sukurta mokslininko veiklos vertinimo sistema, pagal ku
rią nustatoma, ar finansavimas gali būti toliau tęsiamas, ar jį reikia
nutraukti. Tokio finansavimo tikslas - sudaryti perspektyviems
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mokslininkams galimybę gauti ilgalaikį finansavimą. Ši programa
vertinama kaip viena geriausių iniciatyvų dar gauti ko-finansavimą iš Marie Curie Action fondo lėšų per 7-osios bendrosios pro
gramos (angį. 7th Framework) žmogiškųjų išteklių programą.
Analizuodama mokslo ir mokslininkų situaciją Europos Ko

misija (Finai Report, 2006) išskiria šias problemines sritis:
1.Universitetai ar mokslo įstaigos/institutai neturi aiškios
strategijos. Dėl šios priežasties mokslininkas atsiduria nežinomy
bėje ir negali projektuoti savo karjeros. Problemai spręsti reikalin
gas geresnis strateginis valdymas, t.y. reikia aiškiai įvardinti
mokslo įstaigos ir finansavimo strateginius tikslus, kurie leistų
maksimizuoti mokslinių tyrimų rezultatus.
2.Kai kuriose šalyse vietoj darbo privačiame sektoriuje
mokslininkai labiau likę dirbti „saugesnėse" valstybinėse instituci
jose, nepaisant didesnio uždarbio privačiame sektoriuje. Paplitusi
nuomonė, kad užimti pareigas privačiame sektoriuje yra „rizikin
ga" ir nesaugu, nors tik dirbant privačiame sektoriuje mokslininko
karjera yra daug mobilesnė ir lankstesnė.

Kalbant apie mokslininkų pritraukimą (išlaikymą) šalies
mokslinių tyrimų rinkoje verta paanalizuoti Prancūzijos pavyzdį.
Čia nuo 2007 m. doktorantai, pasirašę darbo sutartį (pranc. allocation de recherche; CIFRE convention), arba mokslininkai, dirb
siantys privačiuose tyrimų centruose, galės gauti „mokslininko vi
zą" (pranc. visa scienifiąue), kuri žymiai palengvina administraci
nes procedūras išduodant specialų leidimą gyventi (pranc. carte de
sejour scientifiąue) mokslininkui. Mokslininko viza Prancūzijoje
buvo įvesta jau nuo 1998 m., tačiau nuo 2007 m. numatoma iš
plėsti sąrašą institucijų, su kuriomis pasirašant darbo sutartį gali
ma gauti šią vizą. Iki 2007 m. gauti tokią vizą galėjo tik moksli
ninkai, dirbantys valstybinėse aukštojo mokslo institucijose arba
pelno nesiekiančiuose (privačiuose ar valstybiniuose) tyrimų cen-
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truose. Teisinis mokslininko vizos išdavimo pagrindas - 2005 m.
spalio 12 d. Europos Sąjungos direktyva Nr. 2005/71/CE, kuria re
miantis mokslininkai galės dirbti privačių pelno siekiančių įmonių
tyrimų centruose. Šie tyrimų centrai nuo 2007 m. bus aprobuoti
Prancūzijos vyriausybės ir įtraukiami į specialų sąrašą, kuriuo re
miantis mokslininkai galės pretenduoti gauti mokslininko vizą.
ES senbuvėse taip pat stengiamasi mokslininkus pritraukti iš
trečiųjų šalių, o kai kuriose šalyse (nepaisant, kad teisiškai tai nėra
reglamentuojama) de facto sudaromos sąlygos ir mokslininko šei
mos nariams gyventi šalyje. Europos Komisija (Finai Report,
2006) rekomenduojama, kad valdžios įstaigos ir mokslo instituci
jos turėtų kiek tik įmanoma laikytis „holistinio" požiūrio į užsie
nio mokslininkus t.y. garantuoti jiems aiškų visaapimančių teisių
rinkinį pradedant nuo įvažiavimo į šalį, darbo sutarties ir sociali
nio aprūpinimo teisių.
Pateikti pavyzdžiai išryškina keletą strategijų. Pirma, moksli
ninkams stengiamasi kurti priimtinas darbo sąlygas šalies viduje,
taip vykdant „protų nutekėjimo" ir mobilumo „prevenciją"; antra,
tobulinama teisinė bazė bei, trečia, šalinamos struktūrinės kliūtys
(pvz. didinamas finansavimas, tobulinamos bendradarbiavimo su
privačiu tyrimų sektoriumi formos ir būdai bei skatinamas moterų
įsitraukimas į mokslinius tyrimus). Be ką tik paminėtųjų, plačiai ir
strategiškai panaudojamos viešųjų ryšių ir/arba socialinės reklamos
priemonės „šalies — mokslo ir mokslininkų rojaus" propagandai.

Išvados
Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros globalizacija lemia
tai, kad Lietuvos mokslas pamažu tampa tarptautiniu reiškiniu,
jungiančiu reikalingus žmogiškuosius išteklius bei sutelkiančiu
reikalingą mokslinį potencialą į vientisą mokslinių tyrimų erdvę.
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Mokslininkų „darbo jėga" tampa mobili, o mobilumas, migracija,
„protų nutekėjimas" tampa ne tik geresnio pragyvenimo bet ir pro
fesinio tobulėjimo bei žinių siekimo strategija.
Mokslininkai yra mobili visuomenės grupė, o mokslo pažanga
neatsiejama nuo keitimosi idėjomis bei tarptautinio bendradarbia

vimo, todėl mokslo darbuotojai išsiskiria iš kitų (potencialių)
emigrantų grupių, tuo kad jie suinteresuoti ne tik ekonomine išvy
kimo į užsienį nauda, bet taip pat ir galimybėmis naudotis naujau
siomis technologijomis, kelti kvalifikaciją ar jaustis pasaulinės

bendrijos dalimi (tik labai maža jų dalis (3 proc.) vyktų į užsienį
sezoniniam darbui). Be to, dauguma mokslininkų gali lengvai in
tegruotis užsienyje dėl turimų žinių universalumo: per penktadalį
apklaustųjų ketina išvykti trumpai stažuotei, o dalyvavimą bendra
me su užsienio partneriais tyrimų projekte, kaip priežastį išvykti,
nurodo kas septintas respondentas, išvykti dirbti laikino darbo pa
gal specialybę, planuoja beveik kas dešimtas apklausoje dalyvavęs
mokslininkas. Taigi, galimybės profesiniam tobulėjimui užsieny
je, mokslinių tyrimų kokybė bei siūloma darbo aplinka tampa
„protus" traukiančiais veiksniais, todėl sporadiški bandymai kurti
lanksčias karjeros ir darbo apmokėjimo sistemas Lietuvos moksle
ar „protų susigrąžinimo" programos kol kas negali konkuruoti su
galimybėmis, kurias siūlo užsienio mokslo įstaigos.
Tyrimo duomenys taip pat rodo, kad absoliuti dauguma moks
lininkų, planuodami išvyką į užsienį, susiduria su finansinėmis
kliūtimis. Tai leidžia daryti išvadą, kad palankios sąlygos poten
cialiam „protų nutekėjimui" savaime susikuria tuomet, kada Lie
tuvos mokslo įstaiga negali finansuoti mokslininko išvykos ir jam
(mokslininkui) alternatyvaus pinigų/pragyvenimo šaltinio tenka
ieškoti užsienio (priimančiojoje) organizacijoje.
Nors bendradarbiavimas su užsienio partneriais yra naudin
gas, susirūpinimą kelia tai, kad tik mažiau nei pusė (40 proc.) tyri-

161

mo dalyvių teigia gaunantys visą informaciją apie bendrų darbų su
užsienio partneriais eigą ir rezultatus. Tyrimo duomenys taip pat
rodo, kad Lietuvos mokslininkai, dalyvaujantys bendruose projek
tuose su užsienio partneriais, dažnai atsiduria žemesnėje padėtyje
(t.y. jiems tenka atlikti žemesnės kvalifikacijos reikalaujančias už
duotis bei dirbti nuostolingą laiko prasme darbą).
Turimi duomenys apie Lietuvos mokslininkų tarptautinę veiklą
yra riboti, visgi jie leidžia iš dalies tvirtinti, kad nemažai mokslinin
kų turi patirties tarptautinėje veikoje. Kita vertus, patirtis tarptauti
nėje mokslo erdvėje sunkiai „privilioja" užsienio lėšas į Lietuvos
mokslo infrastruktūrą, taigi Lietuvos ir kitų šalių mokslininkų glau
desnis bendradarbiavimas tikriausiai yra dar ne visiškai racionaliai
išnaudojama galimybė tiek Lietuvos mokslo tyrimų efektyvumui,
tiek mokslo indėliui į tolimesnę valstybės raidą didinti.
Europos Sąjungos valstybėse mokslininkų padėtis darbo rin
koje nuolat stebima ir siūlymuose ją gerinti išryškėja keletas stra

tegijų:
1.Mokslininkams stengiamasi kurti priimtinas darbo sąlygas
šalies viduje vykdant savotišką „protų nutekėjimo" ir mobilumo
„prevenciją" (didinami atlyginimai, siūlomos lanksčios (finansi
nės, draudimo, darbo) apmokėjimo sąlygos);
2.Tobulinama teisinė bazė (vizos trečiųjų šalių mokslinin
kams, socialinės garantijos, mokesčių išlygos);
3.Šalinamos struktūrinės kliūtys (didinamas bendras finan
savimas, tobulinamos bendradarbiavimo su privačiu tyrimų sekto
riumi formos ir būdai; skatinamas moterų įsitraukimas į moksli

nius tyrimus). Plačiai ir strategiškai panaudojamos viešųjų ryšių
ir/arba socialinės reklamos priemonės „šalies — mokslo ir moksli
ninkų rojaus" propagandai.
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E3

IŠVYKUSIŲ Į UŽSIENĮ LIETUVOS MOKSLININKU
REINTEGRACIJOS NUOSTATOS

Ingrida Gečienė, Socialiniu tyrimų institutas,
Socialinių inovacijų institutas

Išvykusių į užsienį mokslininkų reintegracija yra svarbus
kiekvienos valstybės, siekiančios sustiprinti savo šalies intelektinį
potencialą, uždavinys. Ypač tai aktualu toms valstybėms, kurios,
kaip ir Lietuva, kol kas patiria „protų nutekėjimą" ir neturi gali
mybių pilnavertiškai dalyvauti globaliame „protų mainų" procese.
„Protų" migracija pati savaime nėra neigiamas reiškinys. Toks
mobilumas būtinas mokslo ir tyrimų plėtrai, nes nuolat reikia keis
tis žiniomis, patirtimi ir naujomis idėjomis. T. Casey ir kiti teigia,
kad tai yra įaugę į mokslinę tradiciją dėl mokslo universalios pri
gimties, kuri nepaiso nacionalinių ir politinių apribojimų (Casey ir
kiti, 2001,11). „Protų" mobilumas tampa problema, kai nebevyks
ta natūrali apykaita, kai procesas tampa vienpusis. Tuo atveju iš
vykusių „protų" susigrąžinimas yra viena pagrindinių galimybių
perimti užsienyje įgytas žinias, idėjas ir patirtį.

Išvykusių į užsienį mokslininkų reintegracija gali būti dvejo
pa: visiškas sugrįžimas dirbti mokslinį darbą į gimtąją šalį ir in
tensyvus bendradarbiavimas su gimtosios šalies mokslo instituci
jomis pasiliekant užsienyje. Vienas naujausių reiškinių - laikinas
ar virtualus „protų" sugrįžimas, kai emigravusių „protų" diasporos
pradeda aktyviai dalyvauti savo kilmės šalies vystyme tiek per
mokslinį bendradarbiavimą, tiek per investicijas (European Commition Communication, 2005). Kartais tokia reintegracijos forma
yra net naudingesnė gimtosios šalies mokslo plėtotei, nes išvykę į
užsienį mokslininkai tampa mokslo ambasadoriais, skatinančiais
gimtosios šalies mokslo institucijų bendradarbiavimą su užsienio
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šalių mokslo institucijomis. Toks bendradarbiavimas apima gim
tosios šalies mokslininkų ir mokslo institucijų pakvietimą daly
vauti tarptautiniuose tyrimų projektuose, įsijungti į tarptautines
mokslo organizacijas, dalyvauti studentų ir mokslininkų mainuose
ir pan. Diasporos dažniausiai susiformuoja pačių mokslininkų ini
ciatyva, tačiau jų egzistavimui bei veiksmingumui valstybinė gim
tosios šalies parama taip pat yra svarbi (Brown, 2000).
Šiame straipsnyje bus nagrinėjamos Lietuvos mokslininkų iš
vykimo gyventi į užsienį priežastys, požiūris į sugrįžimą ir noras
bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis. Pagrindžiant išvykusių
mokslininkų reintegracijos nuostatas bus remiamasi 2007 m. atlik
tų tyrimų rezultatais, gautais atlikus kiekybinę apklausą ir gilumi
nius interviu su išvykusiais Lietuvos mokslininkais. Tyrimai atlik
ti ES fondų finansuojamam31 projektui „Protų susigrąžinimo pro
gramos parengimas ir įgyvendinimas", kurį įgyvendina Užsienio
lietuvių rėmimo centras kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija bei Tautiniu mažumu ir išeivijos
departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Šio projek
to metu buvo organizuojami užsienyje mokslinį darbą dirbančių
Lietuvos piliečių trumpalaikiai vizitai į Lietuvos mokslo ir tyrimų
institucijas. Trumpalaikių vizitų programa pasinaudojo 66 užsie
nyje dirbantys visų mokslo sričių Lietuvos mokslininkai iš 19 ša
lių, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir bent du paskutinius
metus iki vizito dirbo mokslinį darbą kitose šalyse. Trumpalaikių
vizitų programa pasinaudojo 28 Lietuvos institucijos, priėmusios
vizitams atvykusius mokslininkus.

31 Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavi
mo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.5 priemonę „Žmo

giškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje".
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Teorinės „protų" reintegracijos prielaidos
„Protų nutekėjimo" ir „protų" reintegracijos reiškinius paaiš
kinančias teorines prielaidas santykinai galima suskirstyti į du te
orinius požiūrius: ekonominį, akcentuojantį paklausos ir pasiūlos
mechanizmus ir kaštų bei naudos paskaičiavimus, bei socialinį,
pabrėžiantį socialinių tinklų bei tinkamų paskatų sistemos svarbą.

Šie du požiūriai turi skirtingą prieigą aiškinant pagrindinius „pro
tų" traukos veiksnius, tad jie abu yra naudingi siekiant sukurti gy
vybingą „protų" pritraukimo strategiją.
/. Ekonominis požiūris į „protų pritraukimą". Ekonominis
požiūris į „protų nutekėjimą" ir „protų pritraukimą" grindžiamas
paklausos ir pasiūlos mechanizmais bei kaštų ir naudos paskaičia
vimais. „Protų" pritraukimo nauda gali būti nusakoma per žinių
srautų didinimą bei įgūdžių paklausos patenkinimą. Užsienio šalių
aukštos kvalifikacijos darbuotojų indėlis ekonominiam šalies au
gimui ir pasiekimams, ypač tyrimų, inovacijų ir verslo srityse, yra
vis reikšmingesnis, tad šalys, siekiančios vystyti savo ekonominį
potencialą, turi rūpintis, kaip sumažinti savo „protų" išvykimą bei
siekti pritraukti kitų šalių „protus". Taip pasaulyje vyksta konku
rencija dėl „protų" pritraukimo.
„Protų nutekėjimas" yra labai sudėtingas reiškinys, kuris gali
būti tiek nuostolingas, tiek ir naudingas. Šio reiškinio kaštų ir nau
dos valstybei apimtis ir kokybė priklauso nuo to, kokia tai šalis —
„protus" priimanti ar atiduodanti. OECD ekspertai M. Cervantes ir
D. Guellec teigia, kad „protų nutekėjimo" rizika pakenkti turtin
gos šalies ekonomikai yra žymiai mažesnė, nei neturtingose šaly
se, bet jos taip pat esama (Cervantes, Guellec, 2002). Visgi toks
„protų nutekėjimas" iš turtingos šalies vyksta kitos turtingos šalies
kryptimi ir, kaip taisyklė, yra laikinas. Be to, paliekančius aukštos
kvalifikacijos darbuotojus pakeičia atvykstantys iš kitų šalių. Čia
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svarbi abiejų srautų apykaitos kokybė — ar, pvz., aukščiausio lygio
genetikos tyrėjas gali būti pakeistas kad ir šimtų atvykstančių
aukštųjų technologijų specialistų. Tačiau „protų" migracija tarp
dviejų išsivysčiusių šalių suteikia dvigubą naudą: pirma, pvz., ge
netikos tyrėjas pasisemia patirties kitos šalies mokslo centruose,
antra, vyksta nuolatinis aukštos kvalifikacijos darbuotojų papildy
mas. Be to, atvykėliai, kaip taisyklė, yra labiau linkę stiprinti tarp
tautinius ryšius, todėl, be visa ko, jie prisideda prie tarptautinių
tinklų vystymo.
„Protų nutekėjimo" sukeltas ekonomikos nuostolis mažiau iš
sivysčiusiose šalyse yra žymiai didesnis. Šiose šalyse naudos ga
vimas dažniausiai priklauso nuo to, kiek jos pajėgios susigrąžinti
aukštos kvalifikacijos emigrantus ir panaudoti jų naujai įgytas
kompetencijas. „Sugrįžėliai" taip pat gali atsivežti vadybinę patir

tį, verslumo įgūdžius bei priėjimą prie globalių tinklų. Visgi šiose
šalyse „protų" nutekėjimo kaštai yra žymiai didesni, nei nauda.
Emigravę „protai" iš šalių yra labiau linkę visam laikui pasilikti
priimančiojoje šalyje, nei „protai" iš išsivysčiusių šalių, o tai il
gam stabdo šalių donorių mokslo ir ekonomikos plėtrą.

Apibendrinant galima teigti, kad tarp išsivysčiusių šalių vyks
ta „protų cirkuliacija", tuo tarpu mažiau išsivysčiusių šalių ir dau
giau išsivysčiusių šalių santykyje dominuoja „protų nutekėjimas"
link labiau išsivysčiusių šalių ir tam tikros „protus" prarandančių
šalių pastangos susigrąžinti išvykusius mokslininkus (7.1 pav.).
Globalių „protų" migracijos srautų priežastys gali būti paaiš
kintos tiek iš didėjančios „protų" paklausos išsivysčiusiose šalyse
pusės, tiek iš „protų" pasiūlos pusės (Guellec, 2007). Dėl spartaus
ekonomikos ir tyrimų vystymosi „protų" paklausa išsivysčiusiose
industrinėse šalyse yra didesnė, nei ją gali patenkinti savo šalies
piliečiai, todėl „protų" pritraukimas iš kitų šalių yra vienas spren
dimo būdų.
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Aktyvi „protų" pritraukimo politika yra šių šalių sėkmės prie
laida. Visgi imigracijos politika dar nėra visa lemiantis „protų"
pritraukimo veiksnys, svarbu ir kultūrinės sąlygos, pvz., kalba
(angliakalbės šalys, kaip taisyklė, populiaresnės tarp atvykstančių
„protų").

Be to, vienas esminių veiksnių - šalies siūlomų patrauklių
darbo galimybių kokybė ir kiekis. Taip pat „protų" pritraukimo ga
limybės priklauso nuo šalių mokslo ir tyrimų sistemos organizavi
mo pagrindo. Tos šalys (kaip, pvz., Japonija ir dauguma Europos
šalių), kur ši sistema pagrįsta stipria hierarchija, o atlygis - darbo
stažu, tos šalys yra mažiau patrauklios migrantams, be to, tai daž
nai tampa „protų nutekėjimo" priežastimi. Aukštojo mokslo ir tyri
mų aukšta kokybė yra kitas svarbus veiksnys, pritraukiantis stu
dentus iš viso pasaulio, kurie, baigę mokslus, pasilieka šioje šalyje.
Visgi komunikacinių technologijų vystymasis lemia tai, kad
išvykę „protai" gali padėti savo šalims ir negrįždami - per atstumą
palaikydami ryšius su tyrėjais ir verslininkais. Tai sąlygiškai nauja
tendencija - mokslo diaspora, kuri prisideda prie nuostolių suma
žinimo ar net prie mokslo skatinimo savo gimtosiose šalyse.
2. Socialinis požiūris į „protų pritraukimą". Socialinis požiū
ris yra labiau orientuotas į socialinius tinklus, ypač tarptautinius
mokslininkų tinklus bei tinkamą skatinimo pasilikti šalyje sistemą.
Nors ekonominiame požiūryje taip pat paminima mokslinių tinklų
ir bendradarbiavimo svarba, tačiau šie reiškiniai aptariami tik kaip
gaunama nauda ar praradimas. Tuo tarpu socialinis požiūris,
svarstydamas, kodėl išsivysčiusios šalys nevienodai pajėgios pri
traukti „protus", mokslinius tinklus ir kanalus, kuriais „protai" te
ka, iškelia į pirmą vietą skatinant pritraukti „protus" ir siekiant
tapti patraukliu globaliu mokslo centru.
Pagal „protų tekėjimo" kanalų atvirumą bei skatinimo priemo
nių stiprumą „protų pritraukimo" strategijas M. Rauni suskirstė į
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keturių strategijų matricą (7.1 lentelė). Rauni migracijos kanalus
apibrėžia per kontaktus ir bendradarbiavimo tinklus. Migracijos
kanalai savo kraštutiniuose variantuose gali būti riboti ir atviri.
7.1 lentelė. Miką Raunio „ Protų pritraukimo " strategijų matrica
(žr. Heikinheimo, 2006)

Atviri,
reikšmingi

Besisukančios durys

Globalus centras

(Revolving Door)
Kontaktai bei bendradarbiavi

(Global Hot-spot)
Atvira visuomenė, puoselė

mo tinklai nukreipia ekspertus janti įvairovę bei sugebanti ja
į šalį, tačiau įvertinimo, pripa pilnai pasinaudoti bei įvertin
žinimo bei skatinimo trūku ti ir atitinkamai atlyginti už
mas trukdo apsistoti šalyje il

kompetencijas.

gesniam laikui.
Jūrinio periodo parkas

KALAIN

Moliusko geldelė

(Clamshell)
Įgūdžiai bei kompetencijos Visuomenė, siekianti save
(Jurassic Park)

nėra vertinamos; tradicinės puoselėti remiantis tik vidaus
nuostatos bei praktika nelei ištekliais, save izoliuoti ir iš
džia efektyviai bendradarbiau likti atskira pasaulio salelė
ti su tarptautiniais tinklais.

Riboti/as

SKATINIMAS

globaliame pasaulyje.
Reikšmingas

Esant atviriems ir reikšmingiems kanalams pastebimas aukš
tas „protų" mobilumas ir stiprūs tarptautinio bendradarbiavimo
tinklai. Tarptautiniai bendradarbiavimo tinklai leidžia keistis patir
timi ir informacija, palengvina dalyvavimą bendruose projektuose
bei sudaro sąlygas lygiavertei „protų" cirkuliacijai - tiek palankią
dirvą šalies mokslininkams įgyti patirties užsienio mokslo cen
truose, tiek pritraukia kitų šalių mokslininkus į savo mokslo įstai
gas. Kuo šie kanalai atviresni ir reikšmingesni, tuo lengviau pri
traukti į šalį aukštesnės kvalifikacijos ekspertus. 7.1 lentelėje pa
teikiami strategijų aprašymai.
Skatinimo priemonės taip pat gali būti ribotos ir reikšmingos.
Skatinimas gali būti tiek finansinis, tiek profesinis ar asmeninis.
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„Protų" migracijos užsienio tyrimai rodo, kad finansinės paskatos
(atlygimas, mokesčių lengvatos, įsikūrimo, laboratorijos steigimo
ir pan. finansavimas) nėra visa lemiančios, nes mokslininko apsi
sprendimą atvykti į vieną ar kitą šalį gali paskatinti geresnės per
spektyvos jo karjerai ar patraukli ir aprūpinta darbo aplinka. Ne
mažos reikšmės turi ir palankios galimybės adaptuotis naujoje ša
lyje bei jos kultūroje, turint galvoje tiek paslaugas atvykusioms už
sieniečių šeimoms, galimybes vaikams lankyti vaikų darželius, su
tuoktiniams įsidarbinti, tiek užmegzti ir plėtoti socialinius ryšius.
Skatinimo priemones ypač detaliai aptaria kita socialinio požiū
rio teorija - stūmimo-traukos teorija. Ši teorija „protų" migraciją ver
tina kaip individualų asmens apsisprendimą atsižvelgiant į stūmos ir
traukos veiksnius. Pagal šią teoriją, „protus" išvykti ar palikti mokslo
sferą skatina „stūmimo" veiksniai, pvz., blogos gyvenimo sąlygos ir
sunki mokslo ekonominė situacija, žemas mokslo statusas ir prestižas
visuomenėje, nepalanki valstybės politika (Stankūnienė, 1996). Tuo
tarpu tam tikri priimančios šalies privalumai tampa „traukos" veiks
niais: darbo pasiūla, didesni atlyginimai, nei kilmės šalyse, ir geres
nės gyvenimo sąlygos (Barcevičius ir kt., 2005).
Apibendrinant teorines „protų" reintegracijos prielaidas galima
teigti, kad tiek ekonominis, tiek socialinis požiūris įdeda savo įnašą
į „protų" migracijos paaiškinimą. Šiame straipsnyje labiau remia
masi socialinio požiūrio prielaidomis, kurios leidžia atskleisti tokius
ekonominiu požiūriu sunkiai paaiškinamus reiškinius, kai sugrįžta į
gimtąją šalį mokslininkai, pasiekę savo mokslinės veiklos aukštu
mas ir palikę daug geriau apmokamas darbo vietas užsienyje32.
Išvykusių Lietuvos mokslininkų reintegracijos nuostatų
tyrimo duomenys

32 Pavyzdžiu Lietuvoje gali pasitarnauti biotechnologo Daumanto Matulio, fizi
ko Arūno Valioko ir daugelio kitų sugrįžusių mokslininkų atvejai.
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Užsienyje gyvenančių ir dirbančių lietuvių mokslininkų pir
masis išvykimas dažniausiai buvo nulemtas noro išvykti mokytis
(7.2 pav.). Vienas iš trumpalaikiam vizitui atvykusių į Lietuvos
mokslo instituciją mokslininkų sakė: „tai aišku buvo toks noras
pamatyti užsienį pirmą kartą, išvažiuoti į vakarus, geram užsienio
universitete pastudijuoti". Toks išvykimas yra siejamas su moks
lui būtinu žinių keitimusi, patirties gavimu: „manau, kad kiekvie
nas mokslininkas turi norą išvažiuoti ir tai netgi yra būtina. Negali
būti geru mokslininku dirbdamas tik vienoje laboratorijoje ir tik
savo tėvynėje nematydamas, nevažiuodamas, nebandydamas".
7.2 pav. Išvykimo į užsienį priežastys

Asmeninės priežastys
Neterminuotas darbas pagal

specialybę
Terminuotas darbas pagal specialybę

|28,8

Mokslinė stažuotė
Doktorantūros studijos

•ii:

| 13,6

115,2

Studijos
0

5

10 15 20 25 30 35

Nagrinėjant veiksnius, kurie paskatino išvykti į užsienį (2 len
telė), taip pat matyti, kad lemiamą įtaką turėjo tokie veiksniai,
kaip noras pakelti savo kvalifikaciją (71 proc. respondentų pami

nėjo šį veiksnį kaip lemiamą) bei noras dirbti pasaulinio masto
institucijose ir vykdyti inovacinius tyrimus (atitinkamai 69,4 ir
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61,3 proc). Tobulėjimo siekimo veiksniams priskirtinas ir toks
veiksnys, kaip menka profesinė realizacija (47,6 proc).

7.2 lentelė. Veiksniai, paskatinę išvykti į užsienį (procentais)
Tu
leiėjmaą
ro

Ne
jo
ikėjtours
o
įt
(1)
kosa

įt
(5)
kąa

2

3

4

Neefektyvi mokslo politika

17,7

12,9

16,1

22,6

30,6

Nestabili politinė teisinė padėtis

47,5

16,4

21,3

8,2

6,6

Nepatenkinamas darbo užmokestis

14,5

6,5

22,6

24,2

32,3

Maža specializacijos paklausa

25,8

19,4

19,4

6,5

29,0

Nepatenkinamos buitinės gyvenimo sąlygos

22,6

14,5

25,8

21,0

16,1

Menka profesinė realizacija

3,2

12,7

6,3

30,2

47,6

Blogos darbo sąlygos

14,5

6,5

22,6

19,4

37,1

Uždara mokslo sistema

12,9

14,5

21,0

16,1

35,5

Hierarchiniai santykiai

16,1

11,3

24,2

22,6

25,8

Noras pakelti savo kvalifikaciją

3,2

1,6

6,5

17,7

71,0

Noras dirbti pasaulinio masto institucijose

1,6

24,2

69,4

Noras vykdyti inovacinius tyrimus

-

4,8

1,6

12,9

24,2

61,3

-

Kitą grupę veiksnių, turėjusių lemiamą įtaką išvykimui, suda
rė blogos darbo sąlygos, nepatenkinamas darbo užmokestis bei už
dara mokslo sistema, hierarchiniai santykiai mokslo institucijose
ir neefektyvi mokslo politika. Tačiau respondentai šiems veiks
niams suteikė beveik per pusę mažesnę reikšmę (nuo 37,1 iki 25,8
proc), negu tobulėjimo veiksniams, įvertindami jų įtaką išvyki
mui. Matyti, kad nepalankios mokslo situacijos stūmimo veiksniai
yra silpnesni, nei tobulėjimo siekimo veiksniai, „traukiantys" iš

vykti į kitas šalis.
Dauguma dalyvavusių trumpalaikių vizitų Lietuvos instituci
jose programos mokslininkų jau buvo praleidę užsienyje daugiau
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nei ketverius metus - 90,5 proc, iš jų 36,5 proc. daugiau nei 10
metų (7.3 pav.).
Beveik du trečdaliai respondentų (66,1 proc.) nesiruošia ilgai

pasilikti toje pačioje šalyje, kurioje šiuo metu studijuoja ir dirba
mokslinį darbą (7.4 pav.).
7.3 pav. Išvykimo į užsienį trukmė (procentais)

Daugia
10 met

7.4 pav. Numatomas pasilikimo šalyje, kurioje gyvena šiuo melu,
laikotarpis

60

48,4

50 •
4024,2

3020-

17,7
9,7

10-

0
Mažiau negu 1

Nuo 1 iki 4

Nuo 4 iki 10

Daugiau negu

metus

metų

metų

10 metų
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Apklausos rezultatai verčia suabejoti prielaidomis apie išvyku
sių mokslininkų siekius įsitvirtinti ilgam vienoje iš užsienio šalių.
Žinoma, tai taip pat nereiškia, kad praėjus numatomam laikotarpiui
jie sugrįžtų į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui, nors dauguma respon
dentų (96,9 proc.) išreiškė ketinimus sugrįžti į Lietuvą (7.5 pav.).

Visgi tikrai apsisprendusių sugrįžti yra tik 15 proc, dauguma (54,7
proc.) norėtų sugrįžti, bet tik esant tam tikroms sąlygoms.

7.5 pav. Ketinimas grįžti i Lietuvą nuolatiniam gyvenimui

Tikrai taip

Taip, su tam Greičiau taip,

Greičiau ne,

tikromnegu nenegu taip
sąlygom

Nagrinėjant sąlygas ir veiksnius, kurie paskatintų sugrįžti į
Lietuvą, matyti, kad stipriausi veiksniai yra didesnis mokslo fi
nansavimas (67,2 proc.), galimybė tobulėti ir daryti karjerą (65,6),
konkuruojantis atlyginimas (62,5 proc.) bei aiški darbo perspekty
va (56,3 proc.) (7.3 lentelė). Kiek mažiau vertinami tokie veiks
niai, kaip užsienio patirties panaudojimas Lietuvos labui ir teigia
mi pokyčiai mokslo politikoje.
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7.3 lentelė. Veiksniai, kurie turėtų įtakos apsisprendimui grįžti

į Lietuvą (procentais)
Tu
leiaėtmą
mųr

Ne
jo
ėkitųuros
įtkosa

2

3

4

įtkaą

Teigiami pokyčiai mokslo politikoje

3,2

4,8

27,0

23,8

41,3

Didesnis mokslo finansavimas

1,6

1,6

4,7

25,0

67,2

Habil. dr. panaikinimas

43,5

9,7

24,2

8,1

14,5

9,4

15,6

18,8

34,4

21,9

Ekonominės - socialinės būklės
pagerėjimas
Aiški darbo perspektyva

1,6

7,8

6,3

28,1

56,3

Konkuruojantis atly^inimas

4,7

3,1

12,5

17,2

62,5

Galimybė tobulėti ir daryti karjerą

1,6

3,1

9,4

20,3

65,6

Šeimos susijungimas

34,9

19,0

20,6

15,9

9,5

Noras gyventi šalia artimųjų, draugų

12,7

20,6

17,5

39,7

9,5

4,8

4,8

7,9

38,1

44,4

14,3

17,5

39,7

19,0

9,5

Užsienio patirties panaudojimas Lietuvos

labui
Tėvynės ilgesys

Skatinantys sugrįžti papildomi veiksniai, nurodyti pačių res
pondentų:
1.Stiprios, kryptingos ir kūrybiškai dirbančios žmonių grupės sa
vo mokslo interesų srityje subūrimas, kuris leistų daryti pasau
linio lygio atradimus;
2.Skaidrios galimybės varžytis dėl tyrimų finansavimo;
3.Vidurinio mokslo programos pritaikymas iš užsienio grįžtan
tiems moksleiviams;
4.Galimybė ir toliau dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose pro
jektuose savo specializacijos srityje;
5.Bendradarbiavimas su užsienio universitetais;
6.Anglų kalba akademinėje bendruomenėje;
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7.Mokslininkų iš užsienio įdarbinimas;
8.Sutuoktinio įdarbinimas.
Taigi apklausti lietuvių mokslininkai, dirbantys užsienyje, sa
vo lūkesčius sieja su Lietuvos, kaip globalaus mokslo centro (Glo
bal Hot-spot, pagal 7.1 lentelėje pateiktą strategijų sugrupavimą)
vystymu, kuriant tyrimams ir karjerai palankias sąlygas bei atitin
kamai atlyginant už kompetencijas.
Respondentų nurodytų veiksnių, kurie paskatintų sugrįžti, ver

tinimui turi įtakos respondentų požiūris į grįžimą į Lietuvą. Ypač
tai matyti iš stiprios koreliacijos tarp išreikšto noro grįžti į Lietuvą
esant tam tikroms sąlygoms ir tokio veiksnio, kaip aiški darbo per
spektyva, didesnis vertinimas (Spearman'o koreliacijos koeficien
tas rs =0,26 yra reikšmingas su reikšmingumo lygmeniu/) = 0,04).
Dar didesnė koreliacija matyti tokio veiksnio, kaip konkuruojantis
atlyginimas,, atžvilgiu (Spearman'o koreliacijos koeficientas rs =
0,34 yra reikšmingas su reikšmingumo lygmeniu^? = 0,005).
Pragyvento užsienyje laikotarpio trukmė taip pat turi įtakos
skatinančių sugrįžti veiksnių vertinimui. Kuo ilgesnis išgyventas
užsienyje laikotarpis, tuo didesnę reikšmę respondentų apsi

sprendimui sugrįžti į Lietuvą turi aiški darbo perspektyva (Spe
arman'o koreliacijos koeficientas rs = 0,39 yra reikšmingas su
reikšmingumo lygmeniu p = 0,02). Kiek mažesnė koreliacija ste
bima konkurencingo atlyginimo atžvilgiu, tačiau ji taip pat sta
tistiškai reikšminga.
Kitas svarbus veiksnių, skatinančių sugrįžti į Lietuvą, vertini
mui aspektas yra susijęs su trukme laikotarpio, kurį respondentas
ketina pasilikti užsienio šalyje, kurioje dabar gyvena. Kuo respon
dentas ilgesnę numato trukmę, tuo didesnę reikšmę suteikia to
kiam veiksniui, kaip konkurencingas atlyginimas (Spearman'o ko
reliacijos koeficientas rs = 0,25 yra reikšmingas su reikšmingumo
lygmeniup = 0,04).
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Mažiausiai skatinantys sugrįžti veiksniai: šeimos susijungi
mas, noras gyventi šalia artimųjų ir draugų bei tėvynės ilgesys. Iš
tyrus šių veiksnių koreliaciją su pragyvento užsienyje laikotarpio
trukme paaiškėja, kad kuo ilgiau respondentas yra gyvenęs užsie
nyje, tuo šie veiksniai jam tampa mažiau svarbūs (Spearman'o ko
reliacijos koeficientas rs = 0,25 yra reikšmingas su reikšmingumo
lygmeniu p = 0,04). Nuo išgyventos užsienyje laikotarpio trukmės
taip pat priklauso ir tokio veiksnio, kaip ekonominės socialinės
būklės pagerėjimas, — kuo trumpesnis išgyventas užsienyje laiko
tarpis, tuo mažesnę reikšmę jis turi respondentų apsisprendimui
sugrįžti į Lietuvą (Spearman'o koreliacijos koeficientas rs = 0,28
yra reikšmingas su reikšmingumo lygmeniu p = 0,02).
Nuo laikotarpio, kurį respondentas ketina pasilikti užsienio
šalyje, kurioje dabar gyvena, trukmės taip pat priklauso ir ma
žiausiai vertinamų veiksnių reikšmė. Kuo ilgesnę respondentas
planuoja trukmę, tuo mažesnę reikšmę suteikia tokiam veiksniui,
kaip noras gyventi šalia artimųjų (Spearman'o koreliacijos koefi
cientas rs =-0,42 yra reikšmingas su reikšmingumo lygmeniu
p = 0,001). Kiek mažesnė koreliacija stebima ekonominės sociali
nės būklės pagerėjimo veiksnio atžvilgiu, tačiau ji taip pat statis
tiškai reikšminga: kuo ilgiau respondentas numato likti užsienyje,
tuo didesnę reikšmę tokiam pagerėjimui suteikia (Spearman'o ko
reliacijos koeficientas rs = 0,31 yra reikšmingas su reikšmingumo
lygmeniu/^ = 0,01).
Nepaisant įvairių sąlygų apsunkinto apsisprendimo grįžti į Lie
tuvą visi respondentai teigė norintys intensyviai bendradarbiauti su
Lietuvos mokslininkais ir mokslo institucijomis. Tam, aišku, turėjo
įtakos tai, kad respondentai buvo trumpalaikių vizitų į Lietuvos
mokslo institucijas dalyviai, jau savo dalyvavimu išreiškę norą ben
dradarbiauti. Taigi negalima tikėtis, kad toks aiškiai išreikštas noras
yra būdingas visiems išvykusiems iš Lietuvos mokslininkams.
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Nagrinėjant, su kokiomis Lietuvos institucijomis respondentai
labiausiai norėtų bendradarbiauti, matyti, kad labiausiai norima
bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis ir mokslo institutais
(atitinkamai 87,9 ir 71,2 proc.) (7.6 pav.).
7.6 pav. Išvykusių į užsienį mokslininkų noras bendradarbiauti
su Lietuvos institucijomis
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Su aukštosiomis mokyklomis

Su mokslo institutais
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Daugiausia respondentų norėtų bendradarbiauti su didžiaisiais
Lietuvos universitetais: Vilniaus universitetu (57,6 proc), Vytauto
Didžiojo universitetu (22,7 proc.), Kauno technologijos universi
tetu (16,7 proc), Vilniaus Gedimino technikos universitetu (12,1
proc.) ir Kauno medicinos universitetu (10,6 proc). Dėl mokslo
institutų pastebėtas labai didelis išsibarstymas, nulemtas atvyks
tančių mokslininkų specializacijos: daugiau respondentų norėtų
bendradarbiauti su Biotechnologijos institutu, Chemijos institutu,

Biochemijos institutu (atitinkamai 12,1, 12,1 ir 9,1 proc), Fizikos
institutu, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu, Išei
vijos institutu ir Socialinių tyrimų institutu (su visais po 6,1 proc).
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Mažiau respondentų norėtų bendradarbiauti su aukštųjų techno
logijų įmonėmis (13,6 proc.) bei kitomis Lietuvos institucijomis —
Atviros Lietuvos fondu, Prancūzų ir rusų kultūros centrais, LR švie
timo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos Seimu ir pan.
(19,7 proc). Didžiausio respondentų dėmesio sulaukė tokios aukš
tųjų technologijų įmonės, kaip biotechnologijų įmonė „Fermentas",
lazerinių technologijų įmonės „Ekspla" ir „Altechna". Klausimai
apie norą bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis buvo atviri, tai
gi išaiškėjo ir Lietuvos institucijų bei įmonių žinomumo aspektas.
Respondentų taip pat buvo klausiama apie norimą bendradar
biavimo būdą (7.7 pav.). Labiausiai pageidaujamos bendradarbia
vimo formos yra bendri tyrimai ir projektai (90,9 proc.) ir paskai
tos bei seminarai (87,9 proc). Tačiau maryti, kad net 13,6 proc.
domisi ir nuolatiniu darbu Lietuvos institucijose.
7.7 pav. Išvykusių į užsienį mokslininkų norima bendradarbiavimo
forma su Lietuvos institucijomis

Dauguma apklausoje dalyvavusių mokslininkų ne tik nori, bet
ir bendradarbiauja su Lietuvos institucijomis. Be ryšių su juos pri-
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ėmusia institucija, dar 95,4 proc. respondentų palaiko ryšius su ki
tomis Lietuvos institucijomis (7.8 pav.).
7.8 pav. Ryšių palaikymas su kitomis, negu priimanti, Lietuvos
institucijomis dirbant užsienyje

Tarp ryšių palaikymo formų vyrauja asmeniniai ir dalykiniai
santykiai su Lietuvos institucijų darbuotojais (86, 4 proc), domė
jimasis institucijų mokslo pasiekimais (62,1 proc.) ir keitimasis
informacija apie tyrimų projektus, konferencijas ir pan. (54,4
proc.) (9 paveikslas). Ketvirtis respondentų teigė dalyvaujantys,
nors ir ne visi aktyviai, Lietuvos mokslinėse ar visuomeninėse or
ganizacijose (25,3 proc), tuo tarpu beveik du trečdaliai (63,3
proc.) aktyviai dalyvauja užsienio mokslinėse ir visuomeninėse
organizacijose (7.4 lentelė).
7.4 lentelė. įsitraukimas į visuomenines ir/ar mokslo bendruo
menės organizacijas Lietuvoje ir užsienyje (procentais)
Įsitraukimas į
organizacijas užsienyje

Įsitraukimas į
organizacijas Lietuvoje

Nedalyvauja

15,2

66,7

Aktyviai nedalyvauja

19,7

19,7

Aktyviai dalyvauja

63,6

7,6
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7.9 pav. Ryšiųpobūdis su kitomis, negu priimanti, Lietuvos
institucijomis
Domisi institucijų mokslo

62,1

m
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Išvados

Išvykusių į užsienį mokslininką reintegracija gali būti dviejų
formų: pilnas sugrįžimas dirbti mokslinį darbą į gimtąją šalį ir in
tensyvus bendradarbiavimas su gimtosios šalies mokslo instituci
jomis pasiliekant užsienyje.
Lietuvos mokslininkų, dirbančių užsienyje, reintegracijos
nuostatas sėkmingiau galima paaiškinti remiantis socialinio požiū
rio prielaidomis, kurios leidžia suprasti tokius ekonominiu požiū
riu sunkiai paaiškinamus reiškinius, kai sugrįžta į gimtąją šalį
mokslininkai, pasiekę užsienyje savo mokslinės veiklos aukštu
mas ir palikę daug geriau apmokamas darbo vietas.
Dauguma Lietuvos mokslininkų, išvykę į užsienį studijuoti ir

kelti kvalifikaciją, nesieja savęs ilgalaikiais ryšiais su ta šalimi,
kurioje dabar gyvena, palaiko nuolatinius ryšius su Lietuvos
mokslininkais ir per juos - su Lietuvos institucijomis. Nors dau
guma ketina sugrįžti, tačiau nurodo tam tikras reintegracijai reika-
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lingas sąlygas: teigiami pokyčiai mokslo politikoje (didesnis
mokslo finansavimas, konkuruojantis atlyginimas ir pan.) bei su

daryta galimybė tobulėti ir daryti karjerą turint aiškią darbo per
spektyvą bei kūrybingą kolegų grupę ir darbo aplinką, kad galima
būtų daryti pasaulinio lygio atradimus.
Apklausti lietuvių mokslininkai, dirbantys užsienyje, savo
reintegracijos lūkesčius sieja su Lietuvos, kaip globalaus mokslo
centro, vystymusi kuriant tyrimams ir karjerai palankias sąlygas
bei atitinkamai atlyginant už kompetencijas.
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