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DĖL LMA JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ STIPENDIJŲ KONKURSO SKELBIMO 
 

Remiantis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2018 m. balandžio 19 d. nutarimu  

Nr. 20, skelbiamas konkursas 2018 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti.  

Stipendijos skiriamos mokslininkams, mokslo laipsnį įgijusiems ne anksčiau kaip prieš  

5-erius metus (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), jų vykdomiems aktualiems 

moksliniams tyrimams remti. Kandidatai stipendijai gauti turi turėti mokslo daktaro laipsnį.  

 

Kandidatus stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos. Savo 

kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai. 
 

Kandidatai stipendijai gauti privalo dalyvauti sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudaro 2 dalys: 

1) pirminiai mokymai (trukmė – 3 akad. val.), skirti supažindinti, kaip tinkamai 

techniškai pildyti paraišką;  

2) antriniai mokymai (trukmė – 5 akad. val.), skirti, remiantis pateiktų paraiškų analize, aptarti 

paraiškų turinį (dalykinę dalį) ir pateikti rekomendacijų. 
  
Iki paraiškų pateikimo konkurso dalyviai privalo būti dalyvavę pirminiuose mokymuose ir kartu su 

konkurso dokumentais pateikti ketinimų protokolą (įsipareigojimą) dalyvauti antriniuose mokymuose. 

Pirminiai mokymai vyks 2018 m. gegužės 9 d. 14 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 

3, Vilnius). 
 

Dalyvavę pirminiuose mokymuose, kandidatai registruojasi konkursui ir pildo elektroninę 

paraiškos formą Lietuvos mokslų akademijos paraiškų registravimo sistemoje adresu:   

http://www.lma.lt/Paraiskos/2018-m-lma-jaunuju-mokslininku-stipendiju-konkursas 

Paraiškos priimamos 2018 m. gegužės 10 d. – birželio 10 d. 
 

Pateiktas paraiškas vertins Lietuvos mokslų akademijos sudarytos atskirų mokslo sričių ekspertų 

komisijos. 2018 m. bus skiriama 15 stipendijų, kurios bus mokamos nuo 2018 m. spalio mėnesio. 

Ekspertų komisijos paraiškas įvertins iki 2018 m. rugsėjo 20 d. 
 

Antriniai mokymai vyks 2018 m. rugsėjo mėn. (data bus tikslinama).  
 

LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų nuostatai bei informacija apie konkursą ir sisteminius 

mokymus skelbiama Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje www.lma.lt. 
 

     
Prezidentas                                                                                                          akad. Jūras Banys  

 

Informacija teikiama:  
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