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Konkursas skelbiamas

MOKSLO PREMIJOS

kasmet lapkričio mėnesį Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje adresu
www.smm.lt.
Kandidatų siūlymai priimami iki vasario mėnesio pabaigos.
Konkurso rezultatai skelbiami viešai interneto svetainėje www.smm.lt birželio
mėnesį.

LIETUVOS IŠEIVIJOS
MOKSLININKAMS

Premijų įteikimas
Premijų laimėtojai pakviečiami į Lietuvą iškilmingos ceremonijos metu atsiimti apdovanojimo.
Atvykę į Lietuvą laimėtojai turi perskaityti viešą paskaitą savo mokslinės veiklos tema, taip pat kviečiami susitikti su Lietuvos mokslo bendruomene ir studentais,
daugiau sužinoti apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų veiklą ir užmegzti naujus
dalykinius ryšius.

Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis
elektroniniu paštu
ausra.gribauskiene@smm.lt
arba smmin@smm.lt
ir telefonu (+370) 5 2190119

Dizainerė Ilona Malevska
2008-11-12. Tiražas 2000 egz.
Išleido Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras,
Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius
2008

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2006 m. įsteigė mokslo premijas
užsienio lietuviams. 2007 m. už mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sričių
laimėjimus, už bendradarbiavimą su Lietuvos mokslininkais ir mokslo laimėjimų
sklaidą buvo apdovanoti ir pagerbti trys nusipelnę lietuvių išeivijos mokslininkai.
Nuo 2008 m. premijos kasmet bus teikiamos jau penkiems mokslininkams.

sienio lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą arba kitus lietuvių kilmę įrodančius
dokumentus.

Kandidatus konkursui gali teikti:
•Pasaulio lietuvių bendruomenė ir kitos užsienio šalių lietuvių bendruomenės;
•pavieniai mokslininkai, jeigu šalyje lietuvių bendruomenės nėra.

Premijų teikimo tikslas –

•premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir fizinių, biomedicinos ir technologijų mokslų sričių laimėjimus;
•premija už mokslo laimėjimų ir patirties sklaidą.

Premijos dydis
100 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimaliojo gyvenimo lygio dydžių
(nuo 2007 m. – 13 000 Lt).

skatinti išeivijos mokslininkus:
•palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene ir krašto lietuvių
bendruomenėmis užsienyje;
•dalyvauti tarptautinėse mokslo programose ir bendruose su Lietuvos mokslininkais projektuose;
•dalyvauti kitoje Lietuvos mokslo veikloje.
Premijos teikiamos konkurso atrankos būdu.

Skiriamos 5 premijos:
Konkurse gali dalyvauti
mokslo laipsnį ir (arba) pedagoginį vardą turintys:
•Lietuvos Respublikos piliečiai, ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje;
•kiti lietuvių kilmės asmenys, pateikę krašto lietuvių bendruomenės išduotą už-

•premija už pastarojo dešimtmečio humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros laimėjimus;
•premija už pastarojo dešimtmečio fizinių, biomedicinos ir technologijų mokslų
sričių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros laimėjimus;
•premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir humanitarinių ir socialinių mokslų sričių laimėjimus;

Vertinama:
•mokslo laimėjimų turinys, t. y. aktyvus dalyvavimas mokslo programose ir projektuose, mokslo tiriamojoje veikloje, mokslinis bendradarbiavimas su Lietuvos mokslininkais ir verslo subjektais, mokslinės publikacijos;
•mokslo laimėjimų sklaida Lietuvoje, t. y. mokslo patirties, laimėjimų sklaida, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienio valstybių plėtojimas, mokslinės, vadybinės, organizacinės patirties perdavimas ir kiti išskirtiniai mokslo laimėjimai.

