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Susitikimo tikslas ir jo dalys:

I. Išsiaiškinti sąvokas „mokslas“, 
„inovacijos“ ir „politika“ 
(interaktyvi dalis)

II. Susipažinti su konkrečiu karjeros 
pavyzdžiu, pristatytame per LINO 
Biuro veiklą ir galimus karjeros 
kelius.

III. Išsiaiškinti, koks galimas karjeros 
pasirinkimas mokslo ir inovacijų 
srityje (interaktyvi dalis).
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Apibendrinant, mokslas, inovacijos ir politika gali būti apibūdinti: 

mókslas (lot. scientia –
žinojimas, 

mokėjimas), žmonių 
intelektinė veikla, kurios 
tikslas yra suprasti ir 
paaiškinti tikrovės reiškinius ir 
taikyti visuomenės 
poreikiams.

inovacija -
(lot. innovatio-
atnaujinimas): 

1. naujas dalykas, 
naujovė; 

2. naujovės 
įgyvendinimas.
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politika (gr. politikē
(technē) – valstybės 
valdymo 
menas), universalus 
visuomenės organizavimo 
būdas, bendro žmonių 
gyvenimo reguliavimo 
sistema, kuria siekiama 
palaikyti visuomeninio 
gyvenimo tvarką, vidinio 
ir išorinio pasaulio 
stabilumą reguliuojant 
konfliktus. 



Šių laikų inovacijų pavyzdžiai
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Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje = mokslas + inovacijos + politika

Nuo 2017



= vartai į ES

Klientai
Universitetai

Institutai

Asociacijos

Slėniai

Viešasis sektorius

Tyrėjai

Spin-off ir start-up įmonės

ir kt.

Kompetencijos
Atstovaujame

Lietuvos mokslo ir
verslo interesus

Tinklaveika

ES 
finansavimas

Partneriai
LMT

ŠMSM ir kt. ministerijos

Lietuvos nuolatinė atstovybė ES 

Nacionalinis NCP tinklas

Mokslo vadybininkai 

Agentūros (MITA, VL ir kt.)

Kitų valstybių panašūs biurai

Europinės asociacijos

Lietuvos ambasados ir kt.

Informacija



Skleidžiame 
informaciją apie ES 
MTEP programas ir 

ES mokslo ir 
inovacijų politikos 

aktualijas

Pristatome Lietuvos mokslo 
potencialą organizuojant 
seminarus, partnerysčių 

renginius, konferencijas ir 
diskusijas

Ieškome, užmezgame ir 
išlaikome ryšius su 

tarptautiniais partneriais

Ką mes darome kasdien?



▪ Virš 4 500 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio

▪ Daugiau kaip 115 tarptautinių renginių

Nuo 2017 m. 



Tarptautinio IGLO tinklo dalis



Lino Office channel

https://bit.ly/3z5YlgW 

Informacijos kanalai

> 700

> 400

> 700



Tadas Tumėnas
LINO biuro vadovas

Rasa Tumaševičiūtė

Politikos analitikė

Julija Baniukevič

Politikos analitikė

Komanda

Rue Belliard 41-43, 1040 Brussels, Permanent Representation of Lithuania to the EU



Tado Tumėno karjeros kelias link LINO Biuro

14



Julijos Baniukevič karjeros kelias link LINO Biuro
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Renkuosi profesiją mokslo ir inovacijų srityje

- Žinoti apie save (koks 
tu esi)

- Ko nori ir ką sugebi 
(pomėgiai, gabumai, 
interesai

- Ko nenori ir negali 
daryti



Savybės

Analizuoju                  Logiškas                             Bandau 

Pastabus              Domiuosi                       Logiškas  

Konstruoju                                                           Smalsus

Braižau

Originalumas

Skaitau

Kolekcionuoju 



Karjeros keliai gali būti skirtingi:

Darbo pasaulio žemėlapyje 12 darbo 
sričių suskirstyta į 4 kategorijas:
1. Idėjos (intrapersonalinės): žodžiai, 

lygtys, dailė ir muzika;
2. Žmonės (tarpasmeniniai): pagalba, 

aptarnavimas, mokymas, 
rūpinimasis ir pardavimas;

3. Duomenys (neasmeniniai): faktai, 
skaičiai, bylos, sąskaitos ir verslo 
procedūros; ir

4. Daiktai (neasmeniniai): mašinos, 
įrankiai, medžiagos, augalai ir 
gyvūnai.
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Mokslininkas vs. tyrėjas

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, 
plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar 
kuriantis naujus produktus, procesus, 
metodus ir sistemas arba vadovaujantis 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
projektams.

Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo
daktaro laipsnį.



Karjeros keliai gali būti skirtingi:

Mokslo ir technologijų profesijų klasteris

O. INŽINERIJA IR TECHNOLOGIJOS

Inžinieriai (aviacijos, žemės ūkio, branduolinės energetikos, civilinės energetikos, 
kompiuterių ir kt.); Technikai (elektronikos, mechanikos, lazerių ir kt.); Geodezininkas; 
braižytojas; architektas; techninis iliustratorius.

P. GAMTOS MOKSLAI IR TECHNOLOGIJOS

Fizikas; astronomas; biologas; statistikas; dirvožemio apsaugos specialistas; maisto 
technologas; kriminalistikos laboratorijos analitikas.

Q. MEDICINOS TECHNOLOGIJOS

Vaistininkas; Optikas; Protezuotojas; Technologai (chirurgijos, medicinos laboratorijos, 
EEG ir kt.); Dietologas.

R. MEDICININĖ DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Gydytojas; Psichiatras; Patologas; Odontologas; Optometristas; Veterinarijos 
gydytojas; Kineziterapeutas; Audiologas; Gydytojo padėjėjas.

S. SOCIALINIAI MOKSLAI

Sociologas; eksperimentinis psichologas; politologas; ekonomistas; kriminologas; 
urbanistas.
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Kitos galimybės mokslo ir inovacijų srityje

Mokslo vadybininkas

Inovatorius

Išradėjas

Konsultantas

Politikas

Valstybės tarnautojas

Verslininkas

Asociacijos darbuotojas

....



Gal turite klausimų?



www.lino.lmt.lt

Ačiū už dėmesį! 

Lino Office channel
https://bit.ly/3z5YlgW 


