
 

 

                                                                       

 

 

BALTIJOS MOKSLO TINKLO MOBILUMO PROGRAMA JAUNŲJŲ TYRĖJŲ 

STAŽUOTĖMS (BARI) 

 

 Numatomi pasiekimai: gyvybės (Life sciences), fotonų ir neutronų (Photon & 

Neutron Science) bei socialinės gerovės (Welfare State) mokslo sričių jauniesiems tyrėjams suteikti 

galimybę atlikti vasaros stažuotes Baltijos jūros regione. 

Stažuotės metu studentai padės atlikti mokslinius tyrimus, dalyvaus laboratoriniuose darbuose, susijusiuose 

su siūlomu projektu. Juos priims doktorantai, kurie norės sustiprinti ryšius Baltijos jūros regiono šalyse 

(apibrėžiamos kaip Baltijos jūros valstybių tarybos narės: Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, 

Norvegija, Lenkija, Švedija, Rusija ir stebėtojų narys Baltarusija), priimant motyvuotą ir aukštos kvalifikacijos 

studentą. 

 

Konkurso laimėtojai gaus stipendiją, skirtą padengti pragyvenimo bei kelionės išlaidas. Finansavimas 

galimas nuo 2 iki 12 savaičių laikotarpiui.  

Projekto kalba - anglų. 

 

Baltijos mokslo tinklo mobilumo programos jaunųjų tyrėjų stažuotėms (BARI) pagrindiniai tikslai: 

 

1. Suteikti perspektyviems studentams (stažuotojams) galimybę įgyti patirties viename pasirinktame 

projekte, atliekant mokslinius tyrimus; 

2. Suteikti doktorantams (šeimininkams) papildomų įgūdžių (tarpkultūrinių įgūdžių, kalbos įgūdžių, 

asmeninės valdymo kompetencijos), kurie yra labai svarūs tarptautinėje darbo vietoje; 

3. Skatinti jaunų tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą Baltijos jūros regione; 

4. Palaikyti aukštos kokybės mokslinių tyrimų projektus. 

 

Programos dalyviai 

 

 Doktorantai. Doktorantas turi būti samdomas Baltijos jūros regione akredituotoje akademinėje 

institucijoje arba ne pelno siekiančioje tyrimų įstaigoje, kurios veikla susijusi su gyvybės, fotonų ir 

neutronų arba socialinės gerovės mokslo sritimis. Jie turėtų būti motyvuoti dirbti glaudžiai 

bendradarbiaudami su tarptautiniu praktikantu, kuris norėtų prisidėti prie projekto tyrimų.  



 

 

                                                                       

 

 Bakalauro ir magistrantūros studentai. Studentai gali kreiptis dėl galimybės dirbti viename iš tyrimų 

projektų, kuriuos pasiūlė doktorantai. Jie turėtų mokytis Baltijos jūros regiono universitete bei būti 

priimti visai stažuotės trukmei. 

Paraiškų teikimo proceso schema 

 

 

 

 



 

 

                                                                       

 

 

 

Programos terminai  

 

2020.02.01 – 2020.02.23 Doktorantų projektų registracijos internetu pradžia. Tyrėjai registruoja ir 

patvirtina stažuotės pasiūlymą. 

2020.02.24 – 2020.02.28 Vertinami ir tvirtinami doktorantų projektų pasiūlymai. 

2020.02.29 – 2020.03.31 Bakalauro ir magistrantūros studentai teikia internetu paraiškas dalyvauti 

doktorantų pateiktuose projektuose. 

2020.02.29 – 2020.04.06 Profesoriai internetu teikia atsiliepimus. 

2020.04.11 – 2020.04.19 Doktorantai reitinguoja paraiškas savo projektams. 

2020.04.20 – 2020.04.25 Vykdoma atranka: bakalauro ir magistrantūrosstudentams priskiriami 

projektai, numatomos stipendijos stažuotėms. 

2020.04.27 – 2020.05.08 Doktorantai bei magistrantai informuojami apie atrankos proceso rezultatus. 

2020.06.01 – 2020.10.16 Stažuotės laikotarpis (stažuotės terminas derinamas tarp doktoranto ir 

studento). 

 

Papildoma informacija 

 

„Baltijos mokslo tinklas“ (BSN_Powerhouse)  yra išplėstinis Baltijos mokslo tinklo projektas, kuris veikia kaip 

tarpvalstybinis aukštojo mokslo, mokslo ir tyrimų forumas, bendradarbiaujant Baltijos jūros regione (BSR). 

 

„BSN_Powerhouse“ finansuojamas pagal ES programą „Interreg Vb“ Baltijos jūros regione. 

Daugiau informacijos apie BARI galite rasti  

vsf.lrv.lt/lt/studentams/bsn 

https://www.baltic-science.org/bari/  

Arba susisiekite su Valstybiniu studijų fondu:  

Tel. +370-5-255 3371 arba +370-5-255 3375; 

El. paštu: bari@vsf.lt 

vsf.lrv.lt/lt/studentams/bsn
https://www.baltic-science.org/bari/


 

 

                                                                       

 

Doktorantams: ką turi žinoti stažuotojus priimanti šalis 

 

Kas gali teikti pasiūlymą? 

Teikti projektų siūlymus gali doktorantai, kurie yra samdomi Baltijos jūros regione akredituotoje 

akademinėje institucijoje arba ne pelno siekiančioje tyrimų įstaigoje, kurios veikla susijusi su gyvybės, 

fotonų ir neutronų arba socialinės gerovės mokslo sritimis.  Jie turėtų būti motyvuoti glaudžiai 

bendradarbiauti su tarptautiniais praktikantais, kurie norėtų prisidėti prie jų tyrimų projektų. Pasiūlymui 

turi pritarti doktoranto vadovas. Projektas turėtų būti vykdomas aktyviai bendradarbiaujant. 

Kaip ir kur doktorantas gali teikti stažuotės pasiūlymą? 

Norėdamas pateikti pasiūlymą atlikti praktiką, studentas turi užsiregistruoti internetu BARI portale. Po 

registracijos studentas galės teikti savo atliekamo projekto stažuotės pasiūlymą, kuriame yra projekto 

aprašymas. Teikti pasiūlymus bus galima laikotarpiu nuo 2020 m. vasario 1 d. iki vasario 23 d. 

 

Kas gali kreiptis dėl doktoranto siūlomo projekto atlikimo stažuotės? 

BARI programa siekiama suteikti galimybę atlikti tarptautinę praktiką gyvybės, fotonų ir neutronų bei 

socialinės gerovės mokslo sričių bakalauro ir magistro studijų studentams, susidomėjusiems konkrečiu 

siūlomu stažuotės projektu. Bakalauro studentai gali kreiptis nuo antro studijų semestro pradžios. 2020 

metais stipendijas stažuotei atlikti Valstybinis studijų fondas teiks tik atrinktiems magistrantūros 

studentams. 

Atrankos procesas 

Rezultatai apie pasirinktą kandidatą bus paskelbti BARI portalo duomenų sistemoje. Iki paskelbimo 

pasiūlymas bus prieinamas visiems, kurie domisi paraiškų teikimu ir yra užsiregistravę internetu. 

Studentai gali teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje ne daugiau nei trims projektams. Patvirtinama tik pilnai 

užpildyta paraiškos forma. Pateiktos paraiškos reitinguojamos, atliekant pateiktų paraiškų vertinimus.  

Apie galimybę dalyvauti projektuose bus informuoti tik tie studentai, kurių paraiškas patvirtino projektų 

teikėjai doktorantai.  

Finansavimas 

Stipendijas stažuotėms atlikti finansuoja BARI projekto partneriai ir rėmėjai. Stažuotėse gali dalyvauti 

pirmos pakopos (bakalauro) ir antros pakopos (magistrantūros) studijų  studentai. Finansavimą sudaro: 

mėnesinė stipendija ir studento kelionės išlaidų kompensavimas.  



 

 

                                                                       

 

2020 metais Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis numatoma skirti stipendijas tik antros pakopos 

(magistratūros) Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose studijuojantiems ir atranką praėjusiems 

studentams. Stipendijų išmokėjimą atrinktiems studentams administruos Valstybinis studijų fondas. 

Pažymėtina, kad dalyvauti atrankoje ir teikti paraiškas stažuotėms gali ir Lietuvos Respublikos aukštosiose 

mokyklose studijuojantys pirmos pakopos (bakalauro) studijų studentai, tačiau šiems studentams Lietuvos 

Respublikos biudžeto lėšomis stipendijos 2020 m. nebus skiriamos. Tokie asmenys galės pretenduoti ir gauti 

paramą stažuotėms iš kitų finansavimo šaltinių ar finansuoti stažuotės išlaidas savo asmeninėmis lėšomis.  

 

Stažuotės laikas ir trukmė 

Stažuotės atlikimo pradžia 2020 m. birželio 1 d., stažuotės pabaiga – 2020 m. spalio 16 d 

Trukmė – nuo 2 iki 12 savaičių. Praktikos trukmė bus nustatoma individualiai nuo stažuotės pradžios iki 

pabaigos datų. 

Magistrantams / bakalaurams: ką turi žinoti praktikantai 

Kas gali teikti pasiūlymą? 

Norėdami kreiptis dėl 2020 m. vasaros stažuotės, turite: 

 Būti Baltijos jūros regiono universiteto gyvybės (Life sciences), fotonų ir neutronų (Photon & 

Neutron Science) arba socialinės gerovės (Welfare State) mokslo srities studentas; 

 būti studentu, kuris iki stažuotės pradžios bus baigęs bent 1 metų studijų programą arba 

magistrantu; 

 nenutraukti esamų studijų, gavus paskirtą stažuotę; 

 gebėti atlikti visas su projektu susijusias veiklas anglų kalba. 

Kaip ir kur kandidatuoti? 

Paraiška teikiama internetu BARI duomenų sistemoje. Norėdami teikti paraišką, pirmiausia turite 

užsiregistruoti duomenų sistemoje. Prisijungę prie duomenų sistemos, užpildykite internetinę paraiškos 

formą ir įkelkite visą būtinus dokumentus. Ieškokite visų stažuočių pozicijų ir įsiminkite įdomias pozicijas 

sąraše. Paraišką galite teikti ne daugiau nei trims projektams. 

Paraiškų teikimo būsimiems stažuotojams terminas nuo 2020 m. vasario 29 d. iki 2020 m. kovo 31 d. 

 

 

 



 

 

                                                                       

 

Kas sudaro finansavimą? 

Stažuočių finansavimą vykdo įvairios institucijos bei organizacijos. Priklausomai nuo finansuotojo, kuris 

skiria stipendiją, suma ir sąlygos gali skirtis. Paprastai finansavimą sudarys: 

 mažiausiai 600 EUR dydžio mėnesinė stipendija, skirta padengti studento pragyvenimo išlaidas 

(2020 metais Valstybinis studijų fondas mėnesiui suteikia 800 EUR stipendiją); 

 300 EUR skiriama kelionės išlaidų kompensavimui. 

 

Atkreipkite dėmesį, kad stipendija neapima sveikatos, nelaimingo atsitikimo ar asmeninės atsakomybės 

draudimo. Tuo turėtumėte pasirūpinti patys. 

 

Stažuotės laikas ir trukmė 

Stažuotės atlikimo pradžia 2020 m. birželio 1 d., stažuotės pabaiga – 2020 m. spalio 16 d 

Trukmė – nuo 2 iki 12 savaičių. Praktikos trukmė bus nustatoma individualiai nuo stažuotės pradžios iki 

pabaigos datų. 


