LIETUVOS UNIVERSITETŲ REKTORIŲ KONFERENCIJOS DEKLARACIJA
DĖL EUROPOS MOKSLININKŲ CHARTIJOS IR
MOKSLININKŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ ELGESIO KODEKSO
ĮGYVENDINIMO
Rektorių konferencija, susipažinusi su Europos Komisijos 2005 kovo 11 d.
Rekomendacija dėl Europos mokslininkų chartijos ir mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso,
- vertina mokslinę veik1ą kaip ypatingai svarbią kuriant žinių visuomenę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje,
- tvirtai tiki, kad Lietuva, dalyvaudama globaliame žinių kūrimo ir sklaidos procese, gali ir turi įnešti svarų
indėlį į Europos Sąjungos tyrimų ir studijų erdvę;
- yra įsitikinusi, kad jaunų mokslininkų ugdymas ir jų įtraukimas į šalies bei tarptautinę mokslinę veiklą,
vykdant pažintinius tyrimus, kuriant, tobulinant ir diegiant naujausias technologijas, yra svarbus
veiksnys tolesnei šalies raidai
ir pritardama Europos Komisijos teiginiams ir rekomendacijoms pabrėžia, kad Lietuvoje būtina:
- padidinti tyrėjų skaičių šalyje, ypač versle ir pramonėje, sugrąžinant mokslininko profesijos
patrauklumą, užtikrinant atlyginimus, stiprinant tyrimų bazes, gerinant darbo sąlygas bei įtraukiant
daugiau moterų į tyrimus ir jų organizavimą,
- prisidėti prie valstybės gerovės kilimo prioritetiškai susitelkiant ties tomis mokslo sritimis ir kryptimis,
kurios stiprina šalies konkurencingumą, didina socialinę sanglaudą ir puoselėja tautinį identitetą,
- skatinti visuomenės paramą mokslinei veiklai, užtikrinant tyrimų rezultatų skaidrumą, juos plačiai
viešinant ir atskleidžiant jų reikšmę mokslo raidai bei taikomąją vertę,
- gerinti mokslininkų kontingento kokybę, sudarant skaidrią konkurencinę aplinką tiek finansuojant
tyrimus, tiek užimant mokslo darbuotojų ir dėstytojų pareigas universitetuose, ypač tobulinant jaunų
mokslininkų atranką, išplečiant tęstinio lavinimosi ir akademinio mobilumo galimybes šalyje ir
tarptautiniu mastu,
- skatinti vyresnius mokslininkus būti labiau atsakingais už jaunų mokslininkų ugdymą įtvirtinant
mokslinės etikos, tyrimų kokybės ir jų patikimumo nuostatas,
- vertinti mokslinius nuopelnus atsižvelgiant į visapusę mokslininko veiklą, pagrindinį dėmesį kreipiant į
pasiektus išskirtinius rezultatus per visą karjerą, o ne trumpu laikotarpiu, bibliometriniai kriterijai neturi
užgožti kitų plataus spektro kriterijų, tokių, kaip mokslinės pamainos ugdymas, konsultavimas, žinių
perdavimas, bendradarbiavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais, mokslinių tyrimų ir inovacijų
vadyba, visuomenės švietimas,
- užtikrinti, kad būtų sukurta palanki mokslinių tyrimų aplinka su reikiama įranga ir komunikacinėmis
priemonėmis,
- pasiekti, kad mokslininkui tektų iš jo tyrimo rezultatų gaunamo pelno dalis,
- užtikrinti mokslininkams socialines garantijas, adekvačias jų mokslinės veiklos reikšmingumui.
Rektorių konferencija įsitikinusi, kad
- prisijungimas prie Chartijos ir Kodekso pademonstruos šalies ir tarptautinei bendruomenei Lietuvos
universitetų solidarumą su Europos universitetais ir kitomis tyrimo institucijomis sprendžiant
aktualiausias visuomenės problemas,
- Rekomendacijos nuostatos paskatins šalies įstatymų leidimą ir vykdomosios valdžios, tyrėjų darbdavius,
finansuotojus ir pačius tyrėjus imtis būtinų iniciatyvų, kad pagerėtų tyrėjų karjeros galimybės ir tyrimų
produktyvumas šalyje ir Europos Sąjungoje,
ir prisiima šiuos įsipareigojimus:
- gerbti Europos mokslininkų chartijoje ir mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekse skelbiamas
vertybes bei principus, atsižvelgti į Europos gerosios praktikos pavyzdžius ir imtis veiksmų visa tai
pritaikant universitetų vidaus tvarkose ir taisyklėse,
- siūlyti Seimui ir Vyriausybei įdiegti Chartijos ir Kodekso nuostatas bei rekomendacijas teisės aktuose ir
taip atverti ilgalaikes perspektyvas mokslinei veiklai ir mokslininkų karjerai,
- pakviesti visas valstybės valdymo institucijas ir socialinius partnerius laikytis Rekomendacijos nuostatų,
- paraginti dėstytojus, mokslo darbuotojus ir kitus tyrėjus siekti Rekomendacijoje iškeltųjų tikslų ir
vadovautis jos nuostatomis,
- inicijuoti Rekomendacijos priežiūros institucijos įsteigimą.

