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mokyklos aplinka. 

Gerbiamieji, 

 

šių metų gegužės 5 d. 13:30 val. kviečiame į diskusiją apie tai, kokia turėtų būti pilietiškumo ugdymo 
ateitis Lietuvos mokyklose. 

Dažnai susiduriame su klausimu, kaip turėtų būti ugdomas Lietuvos pilietis. Šis klausimas kyla įvairiose 
erdvėse – mokykloje, universitete, šeimoje, ir vieningo atsakymo neturime. Šios diskusijos metu norėtume 
sukviesti skirtingų sričių atstovus tam, kad galėtume aptarti bendras idėjas, vedančias pilietiškumo švietimą 
Lietuvoje pirmyn. Pagrindinį dėmesį norėtume skirti mokykloms bei šiuo metu taikomoms ugdymo 
programoms. 

Bendradarbiaudami kartu su Ugdymo plėtotės centru bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo 
departamentu prie KAM, maloniai norėtume Jus pakviesti į šią diskusiją.  

Diskusiją moderuos VU TSPMI dėstytoja dr. Ieva Petronytė 

Renginio vieta: LR Seimas, Gedimino pr. 53, dėl tikslios konferencijų salės informuosime greitu metu. 

Maloniai kviečiame dalyvauti. Prašytume apie savo dalyvavimą iki balandžio 14 d. pranešti elektroniniu 
paštu gintare.pikeliene@tspmi.vu.lt 
 
Kontaktai pasiteiravimui: 
Gintarė Pikelienė 
VU TSPMI studijų skyriaus vyresnioji specialistė 
Tel.: +370 5 251 41 35 
E.p.: gintare.pikeliene@tspmi.vu.lt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ramūnas Vilpišauskas 
VU TSPMI direktorius 

 

 
 

Išaugęs studijų programų patrauklumas ir instituto matomumas – 
svarbiausi 2017 m. veiklos rezultatai 
 Mieli kolegos, 
2017 metai iš pastarųjų VU TSPMI veiklos metų išsiskyrė keliais svarbiais rezultatais. Nepaisant toliau prastėjusių 
demografinių tendencijų Lietuvoje, kurios lėmė mažesnį stojančiųjų į aukštąsias mokyklas skaičių, bei dar labiau 
sumažėjusio socialinių mokslų populiarumo, stojančiųjų į VU TSPMI bakalauro ir magistro studijų programas 
skaičius išaugo. Džiugu, kad instituto bakalauro programa yra ne tik populiariausia tarp politikos mokslų programų 
Lietuvoje, bet ir patraukliausia iš visų socialinių mokslų programų šalyje. Dar labiau džiugina, kad ir toliau 
stojusiųjų į TSPMI politikos mokslų programą konkursiniai balai viršijo kitų politikos mokslų programų rodiklius, 
nors priėmėme kelis kartus daugiau studijuojančių, nei kiti universitetai.   

Tai rodo, kad pasiteisina intensyvus darbas su mokyklomis bei potencialiais studentais, nes pas mus stoja 
motyvuoti ir gerai pasirengę žmonės. Be to, ne tik siekiame suteikti geriausią regione socialinių mokslų 
išsilavinimą, bet ir galimybę išvykti pastudijuoti pasirinktame Europos universitete per Erasmus mainų programą, 
atlikti praktiką, taip pat dalyvauti institute vykstančiuose viešuose renginiuose, kuriuose akademikai, diplomatai ir 
politikos praktikai svarsto aktualiausias Lietuvos ir pasaulio politikos problemas. Svarbų vaidmenį atlieka TSPMI 
alumnų draugija, kurios nariai mentoriauja ir konsultuoja instituto studentus, o neseniai įsteigė ir stipendiją už 
puikius studijų rezultatus ir lyderystę. Lyderystei, kurią suprantame kaip gebėjimą telkti kitus bendrų tikslų 
įgyvendinimui, skiriame vis daugiau dėmesio ir studijų procese, nes manome, kad turime suteikti ne tik socialinių 
mokslų žinias bei ugdyti analitinius įgūdžius, bet ir pokyčių valdymo įgūdžius, kurie bus svarbūs nepriklausomai 
nuo pasirinkto karjeros kelio. 
Jau senokai mūsų konkurencinė erdvė apima Europos šalių žinomas aukštąsias mokyklas, todėl ypač džiugu, jog 
padidėjo susidomėjimas mūsų magistro programomis. Atrodo, jog pastaraisiais metais įvykdytos reformos, ypač 
didesnis dėmesys individualiems studentų studijų poreikiams, dėstymui anglų kalba ir grįžtamajam ryšiui iš 
studentų, pasiteisino. Tikiu, kad studentai pastebi ir vertina tai, jog rimtai žiūrime į jų nuomonę ir poreikius. 
Kaip rodo mūsų veiklos rezultatai, praėjusiais metais buvome matomiausias VU padalinys, mūsų ekspertai ypač 
dažnai komentavo Lietuvos ir pasaulio aktualijas, pristatydavo savo tyrimų rezultatus, institute vyko ypač daug 
viešų ir visuomenei atvirų renginių. Konstruktyviai prisidėjome prie VU viduje vykstančių permainų.  
Už šiuos pasiekimus esu dėkingas jums, instituto bendruomenės nariai. Dėkoju už palaikymą ir bendrus darbus, 
imantis pokyčių bei įgyvendinant instituto misiją – ugdyti kuriantį elitą Lietuvai ir pasauliui.  

Prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas 
VU TSPMI direktorius  

 





Strateginiai prioritetai 

Išskirtinės, platų politikos 
supratimą suteikiančios 

bakalauro studijos, 
sėkmingai konkuruojančios 

Europos universitetinėje 
erdvėje. 

Atsakinga ir tarptautiniu 
mastu žinoma tyrėjų 

bendruomenė, kurianti 
naujas, valstybei ir regionui 

svarbias žinias. 

Labiausiai studentus 
įtraukiantis, matomiausias 

ir visuomeniškiausias 
Vilniaus universiteto 

kamieninis akademinis 
padalinys. 

Į individualius studentų 
pasirinkimus orientuotos 
magistrantūros studijos. 

Visuomenei atvira diskusijų 
aktualiais politiniais 
klausimais erdvė. 



Stojimų tendencijos 2017 m. 
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Toliau mažėja stojančiųjų skaičius Lietuvoje:  
Tų pačių metų abiturientai Stojantieji po pertraukos 



Taip pat mažėjo besirenkančiųjų socialinius mokslus 
(stojančiųjų prioritetai, LAMA BPO): 

2013  2014  2015  2016   2017  

Socialiniai 
mokslai 

44,5 % 43% 41% 38% 36% 

Humanitariniai 
mokslai 

9% 10% 10% 8% 9% 

Fiziniai 
mokslai 

7,5% 9% 10% 11% 15% 

Biomedicinos 
mokslai 

19,9% 21% 22% 23% 24% 

Technologijos 
mokslai 

14,5% 15% 15% 15% 11% 

Meno 4,7% 2% 2% 5% 5% 
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Tačiau paaugo norinčių studijuoti VU TSPMI skaičius 
absoliučia išraiška (VF+VNF+VNF/ST)...: 



... ir procentu nuo stojusiųjų (VF+VNF+VNF/ST): 
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VU TSPMI politikos mokslų programa – 
populiariausia socialinių mokslų programa: 

Eil. Nr. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.  

1.  Medicina LSMU Medicina LSMU Medicina LSMU Medicina LSMU Medicina LSMU 
2.  Medicina VU Medicina VU Medicina VU Medicina VU Medicina VU 
3.  Odontologija 

LSMU 
Odontologija 
LSMU 

Teisė VU  Programų 
sistemos KTU 

Odontologija 
LSMU 

4.  Ekonomika VU Veterinarinė 
medicina LSMU 

Odontologija 
LSMU 

Programų 
sistemos VU 

Programų 
sistemos VU 

5.  Teisė VU Teisė VU Ekonomika VU Odontologija 
LSMU 

Programų 
sistemos KTU 

6.  Teisė ir muitinės 
veikla MRU 

Treniravimo 
sistemos LSU 

Programų 
sistemos VU 

Teisė VU Politikos mokslai 
VU 

7.  Politikos mokslai 
VU 

Ekonomika VU Politikos 
mokslai VU 

Treniravimo 
sistemos LSU 

Teisė VU 

8.  Kūrybinės 
industrijos VGTU 

Programų 
sistemos VU 

Teisė ir 
ikiteisminis 
procesas MRU  

Politikos mokslai 
VU / Veterinarinė 
medicina LSMU 

Ekonomika VU 

9.  Programų 
sistemos VU 

Kūrybinės 
industrijos VGTU 

Treniravimo 
sistemos LSU 

Politikos mokslai 
VU / Veterinarinė 
medicina LSMU 

Treniravimo 
sistemos LSU 

10.  Teisė ir 
ikiteisminis 
procesas MRU 

Politikos 
mokslai VU 

Programų 
sistemos KTU 

Ekonomika VU Veterinarinė 
medicina LSMU / 
Skandinavistika 
VU 

 



Išaugo vidutinis konkursinis balas ir jis yra didesnis už 
VU teisės bei ekonomikos ir kitų Lietuvos universitetų 
politikos mokslų programų (VF) balus: 

 2013 2014* 2015 2016 2017 
Ekonomika 18,81 7,02 7,61 7,09 7,37 

Teisė 19,14 7,65 7,91 7,51 7,10 

Politikos mokslai 19,85 7,81 8,26 7,56 8,01 

 
* 2014 metais keitėsi konkursinio balo skaičiavimo tvarka 

Universitetas Programa Vidurkis (VF) 

VU Politikos mokslai 8,01 

VDU Tarptautinės politikos ir vystymosi 
studijos 

6,44 

VDU Pasaulio politika ir ekonomika 7,46 

VDU Politikos mokslai 6,94 

VDU Filosofija ir politinė kritika 6,75 

Gen. J. Žemaičio 
karo akademija 

Tarptautiniai santykiai 6,07 

 



Smarkiai sumažėjo nepasirašiusiųjų studijų sutarčių 
skaičius: 

Išaugo išvykstančių studijuoti/praktikuotis į užsienį 
skaičius: 

 

 2012/2013 
m. m. 
rudens 
semestre 

2013/2014 
m. m. 
rudens 
semestre 

2014/2015 
m. m. rudens 
semestre 

2015/2016 
m.m. rudens 
semestre 

2016/2017 
m.m. rudens 
semestre 

2017/2018 
m.m. rudens 
semestre 

Nubyrėjimo 
procentas  nuo 
pakviestų 
studentų 
skaičiaus 

227/143 
(37%) 

241/156 
(35%) 

237/127 
(46,4%) 

184/161 
(12,5%) 

196/161 
(17,86 proc.) 

175/166 
(5,14 proc.) 

 Iš viso 
mobilumas 

Erasmus 
studijos 

Erasmus 
praktika* 

Dvišalės 
studijos 

Kita  

2013 90 76 7 6 1 

2014 76 48 11 14 2 

2015 80 66 10 7 4 

2016 75 57 12 6 - 

2017 109 89 6 13 1 

 
*iki 2014 m. kitos praktikos programos 



Išaugo stojančiųjų į VU TSPMI magistro programas skaičius: 

 

 TSD ES VPA ŠPS (LP) RER 
(RVE) 

PM Viso 

 VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF VF+VNF 
2017 64 39  27 10 27 12 23 11 8 22 57 20 206 114 320 
2016 94 40 19 6 18 5 17 4 9 9 23 15 180 79 259 
2015 61 30 35 5 26 5 28 3 15 2 29 16 194 61 255 
2014 83 52 57 20 35 12 30 12 18 13 41 31 264 140 404 
2013 54 39 25 13 15 5 16 5 5 5 34 21 149 88 237 
2012 77 43 25 9 22 8 14 4 9 1 - 24 147 89 236 



Kitaip nei daugelio kitų VU padalinių magistro 
programų atvejais, išaugo priimtųjų į antros pakopos 
ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) programas 
skaičius (VF+VNF): 

Padalinys 

PRIIMTA 2016 M. PRIIMTA 2017 M. Bendro (VF + VNF) 2017 m. 
priimtųjų skaičiaus 

palyginimas su 2016 m. 
priimtųjų skaičiumi, %   

VF VNF IŠ VISO VF VNF IŠ VISO 

FF 74 0 74 51 0 51 -31,08 
MF 66 4 70 54 0 54 -22,86 
EF 75 231 306 85 167 252 -17,65 

GMC 136 6 142 115 1 116 -18,31 
KNF 59 11 70 62 2 64 -8,57 
KF 59 31 90 63 24 87 -3,33 
FLF 78 5 83 78 3 81 -2,41 
IF 54 1 55 53 2 55 0,00 
TF 29 1 30 30 0 30 0,00 
MIF 95 0 95 93 2 95 0,00 
VM 0 45 45 17 30 47 4,44 
OC 8 2 10 8 3 11 10,00 

TSPMI 51 19 70** (78) 62 28** 90**(102) 23,5 (31) 
RSTC 6 0 6 7 1 8 33,33 
FSF 124 29 153 180 39 219 43,14 

CHGF 38 0 38 72 1 73 92,11 
Iš viso 

universitete  952 385 1337 1030 303 1333 -0,30 

 



Studijų srities tendencijos 2017 m. 
 
Ø  VU TSPMI politikos mokslų bakalauro programa yra patraukliausia šios krypties 

programa Lietuvoje, joje studijuoja aukštais konkursiniais balais stojantys motyvuoti 
abiturientai, o jų skaičiai išaugo lyginant su 2016 m.; 

Ø  Tikėtina, jog tam nemažai įtakos turėjo aktyvus darbas su moksleiviais bei TSPMI 
matomumas; 

Ø  Stojančiųjų į VU TSPMI magistro programas skaičius taip pat pastebimai išaugo; 
Ø  Tikėtina, jog tam įtakos turėjo į lankstumą orientuota studijų programų reforma ir 

teigiami studijuojančių atsiliepimai;  
Ø  VU TSPMI studentai patenkinti studijų kokybe, žino, kad į jų nuomonę žiūrima rimtai 

ir tai prisideda prie geros TSPMI reputacijos ir studijų programų patrauklumo;   

Ø  Artimiausių metų pagrindiniai iššūkiai yra įgyvendinti bakalauro studijų programos 
reformą, stiprinti motyvuotų studentų atranką ir atvykstančių studijuoti iš užsienio 
skaičių, imtis praktikų tvarkos pertvarkos, didinti vertinamų dalykų skaičių, plėsti 
dėstymo metodų įvairovę, lyderystės mokymus bei stiprinti akademinį konsultavimą; 

Ø  Svarbūs galimi aukštojo mokslo ir studijų finansavimo pokyčiai Lietuvoje – 
įvertindami juos pastaraisiais metais didinome priimamų į VF vietas bakalauro 
studentų skaičių. Nuo ŠMM skiriamų VF vietų skaičiaus reikšmingai priklauso ir 
priimamų į magistro programas skaičius. 



Tarptautinių publikacijų ir monografijų 
skaičius išlieka stabilus: 

Strateginiai rodikliai Rezultatai 2015 
metais 

Rezultatai 2016 
metais 

Rezultatai 2017 
metais 

Tarptautinių 
publikacijų 
pripažįstamuose 
leidiniuose skaičius 
(bent 1/3 TSPMI 
tyrėjų per kadenciją 
paskelbia bent po 2 
tokias publikacijas) 
 
 

2015 metais buvo 
paskelbtos 8 
tarptautinės 
publikacijos.  
 
Remiantis 2012-2015 
metų duomenimis, per 
pastaruosius 4 metus 
bent vieną tarptautinę 
publikaciją 
pripažįstamuose 
leidiniuose paskelbė 10 
TSPMI tyrėjų (3 iš jų 
nebedirba TSPMI), 
bent po dvi jau yra 
paskelbę 6 tyrėjai – 
tai sudaro 1/6 TSPMI 
tyrėjų1.  
 

2016 metais buvo 
paskelbtos 7 
tarptautinės 
publikacijos.2  
 
Remiantis 2012-2016 
metų duomenimis, per 
pastaruosius 5 metus 
bent vieną tarptautinę 
publikaciją 
pripažįstamuose 
leidiniuose paskelbė 10 
TSPMI tyrėjų (3 iš jų 
nebedirba TSPMI), 
bent po dvi jau yra 
paskelbę 6 tyrėjai – 
tai sudaro 1/6 TSPMI 
tyrėjų.  
 

2016 metais buvo 
paskelbtos 6 
tarptautinės 
publikacijos.  
 
Remiantis 2013-2017 
metų duomenimis, per 
pastaruosius 5 metus 
bent vieną tarptautinę 
publikaciją 
pripažįstamuose 
leidiniuose paskelbė 11 
TSPMI tyrėjų, bent po 
dvi jau yra paskelbę 6 
tyrėjai – tai sudaro 1/5 
TSPMI tyrėjų.3 
 

Monografijų bei 
studijų lietuvių kalba 
skaičius (per metus - 
bent 3 monografijos, 
kurias rengė TSPMI 
tyrėjai) 

2015 metais buvo 
išleistos 5 monografijos 
lietuvių kalba ir viena 
mokslo studija anglų 
kalba; viso – 6 
monografijos ar 
studijos. 

2016 metais išleistos 2 
monografijos lietuvių 
kalba. 

2017 metais išleistos 3 
monografijos lietuvių 
kalba. 

 

                                                 
1 2015 ir 2016 metais nustatant bendrą tyrėjų skaičių remiamasi duomenimis apie 2015 metais dirbusių 

darbuotojų su daktaro laipsniu skaičių (2015 m. pavasario semestre iš 51 darbuotojo 40 turėjo daktaro laipsnį (iš 
jų trys įdarbinti tik moksliniame projekte), rudens semestre iš 47 darbuotojų daktaro laipsnį turėjo 36. Rodiklių 
įvertinimui naudojama 36 tyrėjų bazė. 2016 metų rudens semestre iš 46 darbuotojų 32 turėjo daktaro laipsnį. 
Nepaisant to, vertinant rodiklius 2016 metais, naudojama „konservatyvesnė“, t.y. 36 tyrėjų bazė. 

2 Nėra įskaičiuotos šios publikacijos: N. Arlauskaitės straipsnis knygoje, išleistoje „Academic Studies 
Press“ leidyklos, ir N. Putinaitės straipsnis knygoje, išleistoje „Fortham University Press“ leidyklos, nes pagal 
formalius 2016 metais galiojusius kriterijus šios leidyklos nėra tarptautiniu mastu pripažįstamos leidyklos.  

3 Iš 49 darbuotojų, dirbusių 2017 metų pavasarį daktaro laipsnį turėjo 31; iš 46 darbuotojų 2017 m. 
rudenį – 33, todėl naudojama 32 tyrėjų bazė. 

Nors lėšų už mokslo tyrimus apimtis nesiekia 2014 
m. lygio, tačiau išaugo lyginant su pastaraisiais 
metais, ypač tarptautinių tyrimų (tūkst. eurų): 
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Mokslo tyrimų srities tendencijos  
2017 m. 
Ø  Nors tarptautinių publikacijų skaičius atitinka siekinį ir tarptautines publikacijas 

skelbiančių tyrėjų grupė plečiasi, jas skelbiančiųjų skaičius vis dar nesiekia 
užsibrėžtų rodiklių;  

Ø  Vykdomų projektų skaičius nesikeitė, nors pajamos iš mokslo projektų kiek 
išaugo, lyginant su 2015 ir 2016 metais. Augimą lėmė didesnės pajamos iš 
vykdomų tarptautinių mokslo projektų; 

Ø  Tarptautinė tinklaveika smuktelėjo – skaityta mažiau pranešimų tarptautinėse 
konferencijose, mažiau paskelbta publikacijų užsienio kalba. Kita vertus, 
didesnė publikacijų užsienio kalba dalis paskelbta užsienio leidiniuose (2015 m. 
– 77 proc., 2016 m. – 58 proc., 2017 m. – 89 proc.); 

Ø  Doktorantūros rezultatyvumas esmingai neišaugo, nors situacija gerėja. 2017 
metais buvo koreguota priėmimo į doktorantūrą tvarka, numatant aktyviau į 
galimų tematikų rengimą įtraukti potencialius vadovus. Kol kas per anksti 
vertinti jos veiksmingumą; 

Ø  Įvertinant su mokslo tyrimų rezultatų sklaida, ypač tinklaveikos ir tarptautinių 
publikacijų poreikį, numatyta 2018 m. tam skirti daugiau išteklių; 

Ø  Pagrindiniai iššūkiai artimiausiais metais yra įgyvendinti naują VU TSPMI 
mokslo tyrimų organizavimo struktūrą, kelti kvalifikacinius reikalavimus 
akademinėms pareigybėms bei derinti pedagoginę ir mokslo tyrimų veiklas. 



 
 
2017 m. įvyko 138 renginiai, iš jų 135 buvo vieši. 
Išskirtinai Instituto bendruomenei skirtų ir organizuotų 
renginių 2017 m. buvo 36. Atskirai paminėtina VU 
TSPMI 25-ojo gimtadienio šventinė savaitė, kurios 
metu suorganizuotas net 31 renginys įtraukęs 
studentus, dėstytojus ir alumnus. Daug dėmesio 
sulaukia ir 2017 metų rudenį pradėtas 100-mečiui 
skirtas disputų ciklas „Pavojingos mintys“;  
 
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pereita prie naujos darbo 
krūvio apskaitos, inicijuotos VU. Minėtam procesui, 
ypač pasirengimo stadijoje, skirta daug administracijos 
dėmesio ir laiko, tačiau dėl to, atrodo, pavyko išvengti 
finansinių problemų ir nepasitenkinimo, kuris kilo ne 
vienam VU padalinyje; 

Aktyviai bendradarbiauta su VU TSPMI alumnų 
draugija - 2018 metų pradžioje jai priklausė 526 nariai. 
Draugija atstovauja alumnus universitetinėse veiklose 
(fuksų stovykla, bendruomenės šventės), organizuoja 
viešas paskaitas, įgyvendina mentorystės ir lyderystės 
programas, remia studentų iniciatyvas, 2017 m. 
draugija įsteigė stipendijos fondą ir įteikė pirmą 
stipendija, atstovauja VU TSPMI alumnus universiteto 
renginiuose, susitikimuose ir iniciatyvose; 
 
2017 m. buvo pirmieji metai, kuomet tiksliau galėjome 
įvertinti VU TSPMI matomumą žiniasklaidoje. Įvairiose 
žiniasklaidos priemonėse VU TSPMI buvo paminėtas 
6254 kartus, iš jų 5294 kartus žiniasklaidoje buvo 
minimi mūsų ekspertai. 2017 m. TSPMI buvo 
matomiausiu VU padaliniu žiniasklaidoje.  

Rezultatai prioritetinėse srityse 2017 m.  
 
 



Finansų srities 
tendencijos 2017 m.  

Ø  Biudžeto lėšos 2017 m. sudarė 65,30 procento, o mokslo veiklos ir studijų kokybės užtikrinimo lėšos, t.y. 
mokančių savo lėšomis už studijas – apie 14,38 procentų visų institutui po atskaitymų liekančių lėšų. 
Didžiausią įplaukų dalį sudarė lėšos studijoms. 2017 m. beveik 3/4 šių lėšų sudarė „krepšelių“ lėšos; 

Ø  2016 m. ženkliai padidėjo iš biudžeto skiriama dalis mokslui ( 68,5 proc.), 2017 m. ši dalis dar padidėjo 
( 7 proc.); 

Ø  Planuojamų pajamų surinkimas 2018 m. priklauso tiek nuo išorinių, tiek nuo vidinių veiksnių: 1) 
stojamųjų rezultatų (TSPMI); 2) atskaitymų ir mokėjimų tvarkos (VU); 3) universitetų finansavimo 
modelio keitimo (ŠMM); 

Ø  Pagrindinės išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudarė apie 83,3 proc. visų lėšų, likusi 
dalis teko prekių ir paslaugų apmokėjimui. Pagrindinės investicijos 2017 m. buvo skirtos bevielio 
interneto ryšio įrengimui TSPMI bei naujo internetinio puslapio sukūrimui; 

Ø  2017 m. užbaigti su didžiausiu į kitus metus perkeltu lėšų likučiu per paskutinius aštuonerius metus; 
Ø  Sukauptą rezervą planuojame naudoti didindami finansavimą strateginiams Instituto tikslams mokslo 

tyrimų plėtros srityje – daugiau lėšų skirdami tyrėjų mobilumui ir dalyvavimui konferencijose, publikacijų 
rengimui, aktyvesnei ir kryptingesnei tyrėjų grupių veiklai.  
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