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kurios knygos brangiai kainuoja.
Pavyzdžiui, CERN bibliotekoje
skaitytos knygos apie transliavimo
metodus kaina – net 500 dolerių.

Be kompiuterių centro pačiame
CERN, svarbiausio ir didžiausio,
atliekančio pirminę duomenų re
konstrukciją, pasauliniam skaičia
vimo tinklui priklauso 170 skai
čiavimo centrų 42 šalyse. Pasak
D. Abdurachmanovo, aplink visą
pasaulį skraido duomenys ir vyk
domi skaičiavimai.
Įgyvendinant projektą vilniečiui
kilo idėjų, kaip būtų galima kai ką
patobulinti, padaryti, kad veiktų
efektyviau, todėl perėjo į tyrimų ir
plėtros sritį. Nors dirbo dar kaip
VU atstovas, finansavimą per
CMS programą gavo iš Fermi na
cionalinės greitintuvo laboratori
jos JAV (Fermilab) ir galiausiai per
ėjo į šią komandą. Prieš pusę metų
D. Abdurachmanovas pradėjo dirb
ti Nebraskos universiteto koman
doje ir dabar gauna finansavimą per
šio universiteto CMS programas.

„Šiuo metu CERN
dirba apie 30 lietuvių.
Bent pusė jų –
informatikai, daugėja
fizikų. Nuolat
atvažiuoja nemažai
studentų.“

džiui, tarp CMS eksperimento
žmonių beveik nėra nuolatinių
CERN darbuotojų“, – pasakojo
programų sistemų inžinierius.

„Mes neturime ilgalaikių sutar
čių. CERN yra tik per tūkstantį
nuolatinių darbuotojų, o didžioji
dauguma – maždaug 10 tūkst. – at
stovauja įvairiems universitetams.
Iš esmės CERN yra infrastruktūra,
kuria naudojamasi eksperimen
tams vykdyti, todėl tiek mažai
žmonių įdarbinta tiesiogiai. Pavyz

Kol suvoki ir žinai
Nuolatinis klausimas vilniečiui
– ir tolesnės studijos. Mokydamasis
bakalauro studijų semestrą Ciuri
cho ETH, buvo pasirinkęs nemažai
magistrantūros ir net doktorantūros
dalykų. Visada manė, kad turės
daktaro laipsnį, kaip ir tėtis Ismailas
Abdaruchmanovas, Lietuvos žemės
ūkio akademijos absolventas.

Su draugais ir kolegomis prie CERN didžiojo hadronų greitintuvo pasaulinio skaičiavimo tinklo maketo.
Asmeninio albumo nuotraukos

„Tačiau pradėjus darbinę karje
rą, juo labiau kai ji sekasi, įgyji
pažinčių, žmonės supranta tavo
požiūrį ir gali pasiūlyti geresnį dar
bą, didesnį atlyginimą, sunku ap
sispręsti dėl finansinio nuostolio
per artimiausius metus, kol studi
juosi magistrantūrą, – kalbėjo
programų sistemų inžinierius. –
Studijos – nuolatinis darbas. Paty
riau mokydamasis šešis mėnesius
Ciuriche. Jei nori surinkti 30 kre
ditų per semestrą, 24 valandų per
parą neužtenka. Reikia labai įsigi
linti, ir egzaminas kartais gali truk

ti net dvi dienas. Būna ir tokių da
lykų. Todėl žmonės labai rimtai
stengiasi ir nebelieka laiko kitiems
darbams, kad užsidirbtum pinigų.
Nebent tas papildomas darbas būtų
pačiame fakultete ar įsitraukus į
kokį nors projektą.“
Kita vertus, D. Abdurachmano
vas įsitikinęs, kad informacinių
technologijų srityje, bent jau susi
jusioje su programine inžinerija,
kol sugebi suvokti literatūrą ir ži
nai, kur ko ieškoti, nėra to, ko pats
negalėtum išmokti. Žinoma, jei
prieinama reikalinga literatūra. Kai

Laukiantys iššūkiai
Dabar vilnietis įsitraukia į naują
projektą DIANA/HEP. Laukia di
džiulis iššūkis – programinės įran
gos modernizavimas, kad panau
dojus naujas, efektyvias technolo
gijas būtų galima apdoroti daugiau
duomenų didžiojo hadronų greitin
tuvo sistemoje. CERN planuoja
didinti elementariųjų dalelių prieš
priešinių srautų susidūrimų inten
syvumą bei skaičių ir surinkti net
iki šešių kartų daugiau duomenų
nei dabar.
Pasak programų sistemų inžinie
riaus, šiuo metu įrašoma apie 200–
300 įdomiausių įvykių, filtravimo
sistemų atrinktų iš 40 mln. susidū
rimų per sekundę. 2017-ųjų pabai
goje – 2018-ųjų pradžioje detekto
rius vėl bus uždarytas kaip 2012
metais ir vienus ar pusantrų metų
bus atnaujinamos jo sistemos. Tada
bus pradėta nauja fizikų programa.
Informatikai ir inžinieriai stengsis
garantuoti kuo geresnius techni
nius sprendimus jai įgyvendinti.
„Mūsų, informatikų, laukia daug
didesnis iššūkis nei, pavyzdžiui,
per patį pirmąjį etapą, – lygino
D. Abdurachmanovas. – Kiekvie
nais metais turime fiksuotą biudže
tą, tačiau norime apdoroti gerokai
didesnį duomenų kiekį. Per ma
žiau nei 10 metų, prieš detektoriui
pradedant veikti, turime žinoti,
kaip tai padarysime. Kaip turimais
ištekliais sukursime sistemas, ku
rios būtų gerokai efektyvesnės, o
programinės įrangos modernizavi
mo procesas turėtų tęstinumą.“

•

Jauniems tyrėjams – naujos stažuočių galimybės
ALDONA TUSKENYTĖ

Paplitusį posakį, kad Lietuvos
mokslas neatitinka tarptauti
nių standartų, gali užginčyti
jauni užsienio mokslininkai,
kurie turėjo galimybę stažuo
tis mūsų šalyje. Dalis jų, sta
žuotes po doktorantūros stu
dijų atlikusių Lietuvoje, namo
parvežė žinią, kad Lietuvoje
mokslininkai draugiški, o jų
kvalifikacija – itin aukšta.

Kas paakina jaunus užsienio ša
lių mokslininkus, baigusius dok
torantūros studijas savo šalyje,
susigundyti Lietuva ir atvykti čia
tobulintis? Kelią į Lietuvą atrado
net tokių toli pažengusių šalių
kaip Kanada tyrėjai. Kartu su mū
siškiais laboratorijose darbavosi ir
Bulgarijos, Turkijos, daugybės ki
tų šalių jaunieji mokslininkai.
Tyrėjai, kurie stažavosi Lietu
voje, parvežė žinią, kad mūsų
mokslo institucijose yra galimybė
dirbti naudojantis naujausia labo
ratorine įranga, o mokslinių tyri
mų lygis yra itin aukštas.
Jie negailėjo pagyrimų ir juos
priėmusioms mokslininkų gru
pėms. Esą Lietuvos kolegos gera
noriškai bendradarbiauja, yra da
lykiški ir draugiški.
Ir užsieniečiams, ir mūsų šalies
jauniesiems tyrėjams buvo sudary
ta galimybė trumpai pasitobulinti ir
prestižiškiausiuose mokslinių tyri
mų centruose, pavyzdžiui, Oksfor
do, Kembridžo universitetuose.
Grįžę iš jų gabūs jauni žmonės tę
sia tyrimus aktualiose srityse ir taip
paspartina šalies mokslo plėtrą.
Stažuotės, tyrimai ir karjera
Ką daryti, kad jauni, gabūs
mokslininkai neemigruotų iš Lie

Mokslų daktarės Justinos Gineikienės atlikti tyrimai buvo pristatyti
prestižinėse tarptautinėse konferencijose, o stažuotė padėjo užmegzti
ryšius tarp Lietuvos universitetų ir geriausių Europos tyrimų centrų.
Asmeninio archyvo nuotrauka

tuvos, o tie, kurie atvyksta iš už
sienio, pasiliktų? Atsakydami į šį
klausimą daugelis pažymi lanks
čios, patrauklios sistemos moksli
nei karjerai daryti būtinybę. O po
to – ir gerą uždarbį.
Pasak jaunųjų mokslininkų, ku
rių stažuotės po doktorantūros stu
dijų buvo finansuojamos ankstes
niuoju Europos Sąjungos (ES)
fondų paramos periodu, ši veikla
jiems suteikė išskirtinių galimybių
pradėti tarptautinius tyrimus.
Pavyzdžiui, mokslų daktarė
Justina Gineikienė 2013–2015
metais ISM vadybos ir ekonomi
kos universitete atliko stažuotę po
doktorantūros studijų. Daktaro di
sertaciją ji buvo apgynusi kitoje
mokslo institucijoje. Stažuotės
metu mokslininkė atliko tyrimus
vartotojų elgsenos srityje – tyrinė
jo, kaip vartotojai suvokia vietinių
ir importuotų prekių poveikį svei
katai.

Ši tema anksčiau nebuvo tirta
nei vartotojų elgsenos, nei tarptau
tinės rinkodaros srityje. Stažuotės
metu ISM mokslininkė dirbo kar
tu su Vienos universiteto ekono
mikos profesoriumi, garsiu tarp
tautinės rinkodaros tyrėju Bodo
Schlegelmilchu.
J. Gineikienės atlikti tyrimai
buvo pristatyti prestižinėse tarp
tautinėse konferencijose, o sta
žuotė padėjo užmegzti ryšius tarp
Lietuvos universitetų ir geriausių
Europos tyrimų centrų.
Šiuo metu J. Gineikienė vado
vauja ISM vadybos ir ekonomikos
universiteto Vadybos katedrai. Jos
tyrimų sritys apima tarptautinę
rinkodarą ir su sveikata susijusią
vartotojų elgseną.

tarybos administruotas projektas
„Podoktorantūros (post doc) sta
žuočių įgyvendinimas Lietuvoje“
suteikė galimybę jauniems ir mū
sų šalies, ir užsienio šalių moksli
ninkams stažuotis įvairiose Lietu
vos mokslo institucijose bei įmo
nėse.
2014–2020 metų ES investicijų
laikotarpiu jaunieji mokslininkai
taip pat bus skatinami stažuotis
Lietuvoje ir kelti savo kompeten
ciją atliekant stažuotes po dokto
rantūros studijų.
Susidariusi situacija, kai gabūs
žmonės išvyksta siekti mokslinės
karjeros į jiems patrauklesnes vals
tybes, yra dvejopa. Viena vertus,
kvalifikacijos kėlimo užsienio
mokslo institucijoje siekis yra pa
girtinas, tačiau emigracijos mastas
jau seniai kelia nerimą. Kita ver
tus, tokia situacija sudaro prece
dentą, kai Lietuvoje aukštą kvali
fikaciją įgiję gabūs tyrėjai sukaup
tas žinias pritaiko ne Lietuvos, bet
užsienio mokslo institucijose – to
kiu būdu jų sukurtas mokslinis
produktas iškeliauja iš Lietuvos.
Būtent stažuotės po doktorantū
ros ir yra viena priemonių, kurią
įgyvendinant tikimasi sulaikyti
gabius žmones nuo emigracijos.
Ši veikla yra dalis bendrosios
mokslo politikos, nukreiptos į po
doktorantūros sistemos plėtrą.
Stažuotė yra privaloma kiekvie
no jauno mokslininko, įgijusio
daktaro laipsnį, karjeros dalis. Ji
sudaro galimybę rengtis savaran
kiškam tiriamajam darbui, kelti
savo mokslinę, pedagoginę ir aka
deminės vadybos kvalifikaciją.

Ypač svarbu ir tai, kad vadina
mieji „postdokai“, atlikdami sta
žuotę pagal priimtiną, bet anks
čiau netyrinėtą temą, gali pasi
rinkti ir kitą mokslo instituciją, ir
kitą vadovą – ne tą, kuris talkino
rengiant daktaro disertaciją.
Be to, jaunieji tyrėjai skatinami
moksliniam darbui būtinus duo
menis surinkti užsienyje esan
čiuose archyvuose, bibliotekose,
mokslinių tyrimų laboratorijose.
Stažuotė po doktorantūros stu
dijų jauniesiems mokslininkams
labai svarbi ir dėl to, kad ją atlie
kant sukaupiamas reikiamas pasi
rinktos tyrimų temos „bagažas“,
kuris būtinas vėliau siekiant
mokslinės karjeros.
Lietuvos mokslo taryba laikosi
nuostatos, kad kompetenciją turi
didinti visi tyrėjai – ir studentai, ir
patyrę mokslininkai.
Šiai veiklai investicinių lėšų iš
ES fondų bus skiriama pagal
veiksmų programos 9-ojo priori
teto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo di
dinimas“ priemonę „Mokslininkų,
kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per pra
ktinę mokslinę veiklą“.
Priemonę administruoja Lietu
vos Resp ubl ik os šviet im o ir
mokslo ministerija, įgyvendina
Lietuvos Mokslo Taryba. Projek
tams įgyvendinti numatoma skir
ti per 7,24 mln. eurų Europos so
cialinio fondo lėšų. Iki 2020-ųjų
metų numatoma skelbti tris kvie
timus paraiškoms teikti.

•

Finansuoja Europos socialinis fondas
www.esinvesticijos.lt

Naujas investicijų etapas
Vienas etapas baigėsi, kitas –
prasideda. 2007–2013 m. ES pa
ramos periodu Lietuvos Mokslo
Užs. V–3020

