
 

STIPENDIJŲ JAUNIESIEMS MOKSLININKAMS KONKURSO PARAIŠKOS 

FORMA 

 

1. Mokslininko vardas ir pavardė: 

 

2. Darbovietė: 

 

3. Pareigos: 

 

4. Mokslininko asmens duomenys:  

4.1. Telefonas (su miesto kodu) (darbo, namų):   

4.2. Elektroninio pašto adresas:  

 

5. Duomenys apie daktaro disertaciją: 

5.1. disertacijos pavadinimas; 

5.2. disertacijos gynimo data;  

5.3. trumpas disertacijos apibūdinimas (darbo mokslinis naujumas, tyrimų metodika, 

svarbiausi rezultatai ir išvados); 

5.4. pagrindinės publikacijos, paskelbtos iki disertacijos gynimo. 

 

6. Mokslo laipsnio diplomo registracijos numeris ir data: 

 

7. Mokslinės veiklos aprašymas: 

7.1. Moksliniai tyrimai vykdomi (nurodyti mokslo sritį): 

 humanitariniai mokslai 

 socialiniai mokslai  

 fiziniai mokslai  

 biomedicinos mokslai  

 technologijos mokslai   

 žemės ūkio mokslai   

 

7.2. Trumpa (iki 2 psl.) mokslinės veiklos, įgijus mokslo daktaro laipsnį, apžvalga nurodant 

vykdomų tyrimų reikšmingumą ir aktualumą mokslo krypčiai(-ims). 

 

 

8. Paskelbti mokslo darbai: 

8.1. Mokslo monografijos, studijos. 

8.2. Mokslo straipsniai periodiniuose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters 

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“. 

8.3. Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose. 

8.4. Mokslo straipsniai (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar 

profesiniuose leidiniuose (pildo tik humanitarinių ir socialinių mokslų sričių pareiškėjai). 

8.5. Kiti reikšmingi mokslo darbai (patentai, vadovėliai, žinynai, žodynai ir pan.). 

8.6. Pretendento nuomone, svarbiausios (ne daugiau trijų) mokslinės publikacijos iš 

nurodytųjų 8.1–8.5 punktuose ir trumpi komentarai (2–3 sakiniai). 

8.7. Šiais metais spaudai įteiktų publikacijų sąrašas. 

 

 

 

 

8.8. Mokslinių publikacijų suvestinė. 
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Mokslinės publikacijos  Skaičius Autoriaus 

indėlis* 

Mokslo monografijos, studijos 

 

  

Mokslo straipsniai periodiniuose leidiniuose, referuojamuose 

Thomson Reuters Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje 

„ISI Web of Science“ 

  

Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose mokslo 

leidiniuose 

  

Kiti reikšmingi mokslo darbai (patentai, vadovėliai, žinynai, žodynai 

ir pan.). 

  

Mokslo straipsniai (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) 

kultūros ar profesiniuose leidiniuose 

  

Šiais metais spaudai įteiktos publikacijos   

 

*Autoriaus indėlis publikacijose. (Atskiro straipsnio indėlis lygus vienetui, padalijus iš 

bendraautorių skaičiaus. Autoriaus indėlis lygus atskirų straipsnių indėlių sumai). 

 

9. Informacija apie dalyvavimą tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo projektuose 

Pateikiama trumpa (iki 2 psl.) informacija apie dalyvavimą tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo 

projektuose, įgijus  mokslo daktaro laipsnį. 

 

9.1. Projektų (inicijuotos, koordinuojamos ir / ar vykdomos ES, Europos ir kitų valstybių, 

dvišalio bendradarbiavimo sutartimis, tarptautinių organizacijų ir Lietuvos) vykdymo 

laikotarpis; 

9.2. projekto (paprogramės) ar veiklos krypties pavadinimas ir trumpinys; 

9.3. projekto sutarties numeris, pavadinimas, koordinatorius, dalyviai; 

9.4. duomenys apie projekto finansavimą (pagal sutartį gautos lėšos, tūkst. Lt); 

9.5. trumpas kandidato indėlio į projektą aprašymas; 

9.6. kita svarbi informacija. 

 

10. Papildoma informacija (per pastaruosius 3 metus):  

10.1. apdovanojimai už mokslinę veiklą; 

10.2. tarptautinėse mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai (su tezėmis); 

tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai (išskyrus tezes); 

10.3. dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse organizacijose, redakcinėse kolegijose; 

10.4. kita, pretendento nuomone, svarbi informacija. 

 

11. Vykdomos temos pavadinimas ir planuojamų vykdyti mokslinių tyrimų metinis 

planas. 

Jame nurodomas planuojamų per metus atlikti mokslinių darbų aktualumas, perspektyvumas 

ir praktinio taikymo galimybės (iki 2 psl., laisva forma). 

 

12. Įsipareigojimai: 

12.1. Stipendija naudojama mokslinių tyrimų darbams vykdyti. 

12.2. Stipendininkas įsipareigoja raštu informuoti Lietuvos mokslų akademijos prezidiumą 

per 10 dienų, atsiradus šioms aplinkybėms: 

12.2.1. atsisakius (ar netekus) Lietuvos Respublikos pilietybės; 

12.2.2. išvykus dirbti į užsienį; 

12.2.3. nutraukus mokslinę veiklą. 

12.3. Gavus stipendiją, ne vėliau kaip per mėnesį nuo paskutinės stipendijos išmokos 
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išmokėjimo dienos, įsipareigojama pateikti mokslinės veiklos ataskaitą pagal pridedamą 

planuojamų vykdyti mokslinių tyrimų planą. 

 

PRIDEDAMA: 

 

1. Mokslo daktaro laipsnio diplomo kopija. 

2. Svarbiausių dviejų publikacijų, paskelbtų įgijus mokslo daktaro laipsnį, kopijos. 

3. Asmens dokumento kopija. 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir, gavęs stipendiją, vykdysiu 

numatytus įsipareigojimus. 

 

 

Mokslininkas ………………………… / …………………………..…… / 

           (parašas)       (vardas, pavardė) 

 

 


