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Pa pli tu sį po sa kį, kad Lie tu vos 
moks las ne ati tin ka tarp tau ti
nių stan dar tų, ga li už gin čy ti 
jau ni už sie nio moks li nin kai, 
ku rie tu rė jo ga li my bę sta žuo
tis mū sų ša ly je. Da lis jų, sta
žuo tes po dok to ran tū ros stu
di jų at li ku sių Lie tu vo je, na mo 
par ve žė ži nią, kad Lie tu vo je 
moks li nin kai drau giš ki, o jų 
kva li fi ka ci ja – itin aukš ta. 

Kas pa aki na jau nus už sie nio ša
lių moks li nin kus, bai gusius dok
to ran tū ros stu di jas sa vo ša ly je, 
su si gun dy ti Lie tu va ir at vyk ti čia 
to bu lin tis? Ke lią į Lie tu vą at ra do 
net to kių to li pa žen gu sių ša lių 
kaip Ka na da ty rė jai. Kar tu su mū
siš kiais la bo ra to ri jo se dar ba vo si ir 
Bul ga ri jos, Tur ki jos, dau gy bės ki
tų ša lių jau nie ji moks li nin kai. 

Ty rė jai, ku rie sta ža vo si Lie tu
vo je, par ve žė ži nią, kad mū sų 
moks lo ins ti tu ci jo se yra ga li my bė 
dirb ti nau do jan tis nau jau sia la bo
ra to ri ne įran ga, o moks li nių ty ri
mų ly gis yra itin aukš tas. 

Jie ne gai lė jo pa gy ri mų ir juos 
pri ėmu sioms moks li nin kų gru
pėms. Esą Lie tu vos ko le gos ge ra
no riš kai bend ra dar biau ja, yra da
ly kiš ki ir drau giš ki. 

Ir už sie nie čiams, ir mū sų ša lies 
jau nie siems ty rė jams bu vo su da ry
ta ga li my bė trum pai pa si to bu lin ti ir 
pres ti žiš kiau siuo se moks li nių ty ri
mų cen truo se, pa vyz džiui, Oks for
do, Kemb ri džo uni ver si te tuo se. 
Grį žę iš jų ga būs jau ni žmo nės tę
sia ty ri mus ak tua lio se sri ty se ir taip 
pa spar ti na ša lies moks lo plė trą. 

Sta žuo tės, ty ri mai ir kar je ra
Ką da ry ti, kad jau ni, ga būs 

moks li nin kai ne emig ruo tų iš Lie

tu vos, o tie, ku rie at vyks ta iš už
sie nio, pa si lik tų? At sa ky da mi į šį 
klau si mą dau ge lis pa žy mi lanks
čios, pa trauk lios sis te mos moks li
nei kar je rai da ry ti bū ti ny bę. O po 
to – ir ge rą už dar bį. 

Pa sak jau nų jų moks li nin kų, ku
rių sta žuo tės po dok to ran tū ros stu
di jų bu vo fi nan suo ja mos anks tes
niuo ju Eu ro pos Są jun gos (ES) 
fon dų par amos per io du, ši veik la 
jiems su tei kė iš skir ti nių ga li my bių 
pra dė ti tarp tau ti nius ty ri mus. 

Pa vyz džiui, moks lų dak ta rė 
Jus ti na Gi nei kie nė 2013–2015 
me tais ISM va dy bos ir eko no mi
kos uni ver si te te at li ko sta žuo tę po 
dok to ran tū ros stu di jų. Dak ta ro di
ser ta ci ją ji bu vo ap gy nu si ki to je 
moks lo ins ti tu ci jo je. Sta žuo tės 
me tu moks li nin kė at li ko ty ri mus 
var to to jų elg se nos sri ty je – ty ri nė
jo, kaip var to to jai su vo kia vie ti nių 
ir im por tuo tų pre kių po vei kį svei
ka tai.

Ši te ma anks čiau ne bu vo tir ta 
nei var to to jų elg se nos, nei tarp tau
ti nės rin ko da ros sri ty je. Sta žuo tės 
me tu ISM moks li nin kė dir bo kar
tu su Vie nos uni ver si te to eko no
mi kos pro fe so riu mi, gar siu tarp
tau ti nės rin ko da ros ty rė ju Bo do 
Schle gel milchu. 

J. Gi nei kie nės at lik ti ty ri mai 
bu vo pri sta ty ti pres ti ži nė se tarp
tau ti nė se kon fe ren ci jo se, o sta
žuo tė pa dė jo už megz ti ry šius tarp 
Lie tu vos uni ver si te tų ir ge riau sių 
Eu ro pos ty ri mų cen trų. 

Šiuo me tu J. Gi nei kie nė va do
vau ja ISM va dy bos ir eko no mi kos 
uni ver si te to Va dy bos ka ted rai. Jos 
ty ri mų sri tys api ma tarp tau ti nę 
rin ko da rą ir su svei ka ta su si ju sią 
var to to jų elg se ną. 

Nau jas in ves ti ci jų eta pas
Vie nas eta pas bai gė si, ki tas – 

pra si de da. 2007–2013 m. ES pa
ramos per io du Lie tu vos Moks lo 

ta ry bos ad mi nis truo tas pro jek tas 
„Po dok to ran tū ros (post doc) sta
žuo čių įgy ven di ni mas Lie tu vo je“ 
su tei kė ga li my bę jau niems ir mū
sų ša lies, ir už sie nio ša lių moks li
nin kams sta žuo tis įvai rio se Lie tu
vos moks lo ins ti tu ci jo se bei įmo
nė se. 

2014–2020 metų ES in ves ti ci jų 
lai ko tar piu jau nie ji moks li nin kai 
taip pat bus ska ti na mi sta žuo tis 
Lie tu vo je ir kel ti sa vo kom pe ten
ci ją at lie kant sta žuo tes po dok to
ran tū ros stu di jų. 

Su si da riu si si tua ci ja, kai ga būs 
žmo nės iš vyks ta siek ti moks li nės 
kar je ros į jiems pa trauk les nes vals
ty bes, yra dve jo pa. Viena vertus,  
kva li fi ka ci jos kė li mo už sie nio 
moks lo ins ti tu ci jo je sie kis yra pa
gir ti nas, ta čiau emig ra ci jos mas tas 
jau se niai ke lia ne ri mą. Kita ver
tus, to kia si tua ci ja su da ro pre ce
den tą, kai Lie tu vo je aukš tą kva li
fi ka ci ją įgi ję ga būs ty rė jai su kaup
tas ži nias pri tai ko ne Lie tu vos, bet 
už sie nio moks lo ins ti tu ci jo se – to
kiu bū du jų su kur tas moks li nis 
pro duk tas iš ke liau ja iš Lie tu vos. 

Bū tent sta žuo tės po dok to ran tū
ros ir yra vie na prie mo nių, ku rią 
įgy ven di nant ti ki ma si su lai ky ti 
ga bius žmo nes nuo emig ra ci jos. 
Ši veik la yra da lis bend ro sios 
moks lo po li ti kos, nu kreip tos į po
dok to ran tū ros sis te mos plė trą. 

Sta žuo tė yra pri va lo ma kiek vie
no jau no moks li nin ko, įgi ju sio 
dak ta ro laips nį, kar je ros da lis. Ji 
su da ro ga li my bę reng tis sa va ran
kiš kam ti ria ma jam dar bui, kel ti 
sa vo moks li nę, pe da go gi nę ir aka
de mi nės va dy bos kva li fi ka ci ją. 

Ypač svar bu ir tai, kad va di na
mie ji „post do kai“, at lik da mi sta
žuo tę pa gal pri im ti ną, bet anks
čiau ne ty ri nė tą te mą, ga li pa si
rink ti ir ki tą moks lo ins ti tu ci ją, ir 
ki tą va do vą – ne tą, ku ris tal ki no 
ren giant dak ta ro di ser ta ci ją. 

Be to, jau nie ji ty rė jai ska ti na mi 
moks li niam dar bui bū ti nus duo
me nis su rink ti už sie ny je esan
čiuo se ar chy vuo se, bib lio te ko se, 
moks li nių ty ri mų la bo ra to ri jo se. 

Sta žuo tė po dok to ran tū ros stu
di jų jau nie siems moks li nin kams 
la bai svar bi ir dėl to, kad ją at lie
kant su kau pia mas rei kia mas pa si
rink tos ty ri mų te mos „ba ga žas“, 
ku ris bū ti nas vė liau sie kiant 
moks li nės kar je ros. 

Lie tu vos moks lo ta ry ba lai ko si 
nuo sta tos, kad kom pe ten ci ją tu ri 
di din ti vi si ty rė jai – ir stu den tai, ir 
pa ty rę moks li nin kai. 

Šiai veik lai in ves ti ci nių lė šų iš 
ES fon dų bus ski ria ma pa gal 
veiks mų prog ra mos 9ojo pri ori
te to „Vi suo me nės švie ti mas ir 
žmo giš kų jų iš tek lių po ten cia lo di
di ni mas“ prie mo nę „Moks li nin kų, 
ki tų ty rė jų, stu den tų moks li nės 
kom pe ten ci jos ug dy mas per pra
kti nę moks li nę veik lą“. 

Prie mo nę ad mi nis truo ja Lie tu
vos Res pub li kos švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri ja, įgy ven di na 
Lie tu vos Moks lo Ta ry ba. Pro jek
tams įgy ven din ti nu ma to ma skir
ti per 7,24 mln. eu rų Eu ro pos so
cia li nio fon do lė šų. Iki 2020ųjų 
me tų nu ma to ma skelb ti tris  kvie
ti mus par aiš koms teik ti.•
Fi nan suo ja Eu ro pos so cia li nis fon das 

www.esin ves ti ci jos.lt

Jauniems tyrėjams – naujos stažuočių galimybės
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Moks lų dak ta rės Justinos Gi nei kie nės at lik ti ty ri mai bu vo pri sta ty ti 
pres ti ži nė se tarp tau ti nė se kon fe ren ci jo se, o sta žuo tė pa dė jo už megz ti 
ry šius tarp Lie tu vos uni ver si te tų ir ge riau sių Eu ro pos ty ri mų cen trų.
Asmeninio archyvo nuotrauka

 Be kom piu te rių cen tro pa čia me 
CERN, svar biau sio ir di džiau sio, 
at lie kan čio pir mi nę duo me nų re
kons truk ci ją, pa sau li niam skai čia
vi mo tink lui pri klau so 170 skai
čia vi mo cen trų 42 ša ly se. Pa sak 
D. Ab du rach ma no vo, ap link vi są 
pa sau lį skrai do duo me nys ir vyk
do mi skai čia vi mai.

Įgy ven di nant pro jek tą vil nie čiui 
ki lo idė jų, kaip bū tų ga li ma kai ką 
pa to bu lin ti, pa da ry ti, kad veik tų 
efek ty viau, to dėl per ėjo į ty ri mų ir 
plė tros sri tį. Nors dir bo dar kaip 
VU at sto vas, fi nan sa vi mą per 
CMS prog ra mą ga vo iš Fer mi na
cio na li nės grei tin tu vo la bo ra to ri
jos JAV (Fer mi lab) ir ga liau siai per
ėjo į šią ko man dą. Prieš pu sę me tų 
D. Ab du rach ma no vas pra dė jo dirb
ti Ne bras kos uni ver si te to ko man
do je ir da bar gau na fi nan sa vi mą per 
šio uni ver si te to CMS prog ra mas.

„Mes ne tu ri me il ga lai kių su tar
čių. CERN yra tik per tūks tan tį 
nuo la ti nių dar buo to jų, o di džio ji 
dau gu ma – maž daug 10 tūkst. – at
sto vau ja įvai riems uni ver si te tams. 
Iš es mės CERN yra inf ras truk tū ra, 
ku ria nau do ja ma si eks pe ri men
tams vyk dy ti, to dėl tiek ma žai 
žmo nių įdar bin ta tie sio giai. Pa vyz

džiui, tarp CMS eks pe ri men to 
žmo nių be veik nė ra nuo la ti nių 
CERN dar buo to jų“, – pa sa ko jo 
prog ra mų sis te mų in ži nie rius.

Kol su vo ki ir ži nai
Nuo la ti nis klau si mas vil nie čiui 

– ir to les nės stu di jos. Mo ky da ma sis 
ba ka lau ro stu di jų se mes trą Ciu ri
cho ETH, bu vo pa si rin kęs ne ma žai 
ma gis tran tū ros ir net dok to ran tū ros 
da ly kų. Vi sa da ma nė, kad tu rės 
dak ta ro laips nį, kaip ir tė tis Is mai las 
Ab da ruch ma no vas, Lie tu vos že mės 
ūkio aka de mi jos ab sol ven tas.

„Ta čiau pra dė jus dar bi nę kar je
rą, juo la biau kai ji se ka si, įgy ji 
pa žin čių, žmo nės sup ran ta ta vo 
po žiū rį ir ga li pa siū ly ti ge res nį dar
bą, di des nį at ly gi ni mą, sun ku ap
sisp ręs ti dėl fi nan si nio nuo sto lio 
per ar ti miau sius me tus, kol stu di
juo si ma gis tran tū rą, – kal bė jo 
prog ra mų sis te mų in ži nie rius. – 
Stu di jos – nuo la ti nis dar bas. Pa ty
riau mo ky da ma sis še šis mė ne sius 
Ciu ri che. Jei no ri su rink ti 30 kre
di tų per se mes trą, 24 va lan dų per 
par ą ne už ten ka. Rei kia la bai įsi gi
lin ti, ir eg za mi nas kar tais ga li truk

ti net dvi die nas. Bū na ir to kių da
ly kų. To dėl žmo nės la bai rim tai 
sten gia si ir ne be lie ka lai ko ki tiems 
dar bams, kad už si dirb tum pi ni gų. 
Ne bent tas pa pil do mas dar bas bū tų 
pa čia me fa kul te te ar įsi trau kus į 
ko kį nors pro jek tą.“

Ki ta ver tus, D. Ab du rach ma no
vas įsi ti ki nęs, kad in for ma ci nių 
tech no lo gi jų sri ty je, bent jau su si
ju sio je su prog ra mi ne in ži ne ri ja, 
kol su ge bi su vok ti li te ra tū rą ir ži
nai, kur ko ieš ko ti, nė ra to, ko pats 
ne ga lė tum iš mok ti. Ži no ma, jei 
prie ina ma rei ka lin ga li te ra tū ra. Kai 

ku rios kny gos bran giai kai nuo ja. 
Pa vyz džiui, CERN bib lio te ko je 
skai ty tos kny gos apie trans lia vi mo 
me to dus kai na – net 500 do le rių.

Lau kian tys iš šū kiai
Da bar vil nie tis įsi trau kia į nau ją 

pro jek tą DIA NA/ HEP. Lau kia di
džiu lis iš šū kis – prog ra mi nės įran
gos mo der ni za vi mas, kad pa nau
do jus nau jas, efek ty vias tech no lo
gi jas bū tų ga li ma ap do ro ti dau giau 
duo me nų di džio jo had ro nų grei tin
tu vo sis te mo je. CERN pla nuo ja 
di din ti ele men ta rių jų da le lių prieš
prie ši nių srau tų su si dū ri mų in ten
sy vu mą bei skai čių ir su rink ti net 
iki še šių kar tų dau giau duo me nų 
nei da bar.

Pa sak prog ra mų sis te mų in ži nie
riaus, šiuo me tu įra šo ma apie 200–
300 įdo miau sių įvy kių, fil tra vi mo 
sis te mų at rink tų iš 40 mln. su si dū
ri mų per se kun dę. 2017ųjų pa bai
go je – 2018ųjų pra džio je de tek to
rius vėl bus už da ry tas kaip 2012 
me tais ir vie nus ar pu san trų me tų 
bus at nau ji na mos jo sis te mos. Ta da 
bus pra dė ta nau ja fi zi kų prog ra ma. 
In for ma ti kai ir in ži nie riai steng sis 
ga ran tuo ti kuo ge res nius tech ni
nius spren di mus jai įgy ven din ti.

„Mū sų, in for ma ti kų, lau kia daug 
di des nis iš šū kis nei, pa vyz džiui, 
per pa tį pir mą jį eta pą, – ly gi no 
D. Ab du rach ma no vas. – Kiek vie
nais me tais tu ri me fik suo tą biu dže
tą, ta čiau no ri me ap do ro ti ge ro kai 
di des nį duo me nų kie kį. Per ma
žiau nei 10 me tų, prieš de tek to riui 
pra de dant veik ti, tu ri me ži no ti, 
kaip tai pa da ry si me. Kaip tu ri mais 
iš tek liais su kur si me sis te mas, ku
rios bū tų ge ro kai efek ty ves nės, o 
prog ra mi nės įran gos mo der ni za vi
mo pro ce sas tu rė tų tęs ti nu mą.“•

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

„Šiuo metu CERN 
dirba apie 30 lietuvių. 

Bent pusė jų – 
informatikai, daugėja 

fizikų. Nuolat 
atvažiuoja nemažai 

studentų.“


