
„MOKSLO MEDŽIO“ VARTOTOJO VADOVAS 
Kam skirtas Atviros prieigos centro (APC) portalas „Mokslo medis“? 

Atviros prieigos centro (toliau – APC) portalas „Mokslo medis“ sukurtas įgyvendinant Naujos 

kartos mokslo ir verslo klasterio vykdomą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos 

Respublikos finansuojamą projektą Humanitarinių ir socialinių mokslų plėtra darniai visuomenės 

kaitai ir tarptautiniam ūkio konkurencingumui didinti (Projekto sutarties numeris: VP1-3.1-ŠMM-

05-K-02-027). 

Virtualus (internetinis) atviros prieigos centras – tai atvirai prieinamų MTEP išteklių pagrindu 

funkcionuojantis organizacinis darinys, teikiantis paslaugas, reikalingas moksliniams tyrimams 

atlikti. APC Lietuvos socialinių mokslų mokslininkams ir tyrėjams padeda greičiau ir vienoje 

vietoje rasti atvirai prieinamus internetinius informacijos šaltinių ir duomenų bazes, 

reikalingas moksliniams tyrimams atlikti. 

Atvira prieiga prie APC suteikiamama registruotiems ir neregistruotiems vartotojams, o 

pasinaudojant APC esančiomis priemonėmis galima naudotis virtualiomis Lietuvoje ir užsienio 

šalyse sukurtomis labiausiai paplitusiomis socialinių mokslų tyrimų metodų, metodikų ir instrumentų 

versijomis. 

APC skirta socialinių mokslų mokslininkams ir tyrėjams (mokslo darbuotojams, 

universitetų ir kolegijų dėstytojams), Lietuvos aukštųjų mokyklų doktorantams, magistrantams bei 

pirmosios pakopos studentams ir kitiems asmenims, kuriems aktualūs socialiniai tyrimai. 

Pagrindinės APC funkcijos yra šios:  

• Skelbti socialinių tyrimų naujienas. 

• Sujungti į vieningą virtualią erdvę socialinių mokslų mokslininkus ir tyrėjus, kad 

būtų galima keistis informacija apie vykdomus tyrimus ir gauti kitų tyrėjų rekomendacijas, 

patarimus, surasti partnerius bendriems tyrimams; 

• Talpinti ir skleisti naujausią informaciją apie socialinių tyrimų metodus ir 

metodologijas, su duomenų rinkimo bei apdorojimo instrumentais susietą informaciją.  

• Užtikrinti prioritetinį informacijos prieinamumą ir sklaidą tam tikros kategorijos 

vartotojams. 

• Sukurti virtualių prieigos taškų tinklą su kitomis panašiomis socialinių tyrimų 

platformomis ir duomenų bazėmis.  

• Teikti informavimo paslaugas anglų kalba apie socialinius tyrimus Lietuvoje ir 

sukurti prielaidas Lietuvos mokslo sistemai integruotis į Europos ir pasaulinę virtualią erdvę.  

Ką galima rasti kiekvienoje portalo dalyje? 
Portalo turinys suskirstytas į atskiras turinio dalis. Į konkrečią turinio dalį APC galima patekti 

paspaudus ant aktyvių dalies pavadinimo nuorodų šiame vadove arba spaudžiant portalo tinklapio 

viršuje esančius skirtukus. 

Atskirose turinio dalyse rasite: 

NAUJIENOS – „Naujienų“ dalyje pateikiama aktuali informacija apie atnaujinimus portale, 

apie kvietimus dalyvauti mokslo programose, teikti straipsnius mokslo žurnalams informacija 

apie kvalifikacijos tobulinimo renginius tyrėjams, konferencijas ir pan. 

PAGALBA TYRĖJUI – ši dalis apima tris skiltis. Dvi iš jų („Tyrimų metodai“ ir „Atvirosios 

duomenų bazės/šaltiniai“) yra skirtos visiems išorės ir vidaus vartotojams, o informacija 



galima naudotis neprisijungus. O skiltis „Duomenų rinkimo ir apdorojimo instrumentai“ 

skirta tik registruotiems vartotojams. 

 TYRIMŲ METODAI – šioje dalyje susisteminta ir atskirose skiltyse („Empiriniai 

tyrimai“ ir „Teoriniai tyrimai“) smulkesniuose puslapiuose pateikiama informacija 

apie empiriniuose tyrimuose taikomus kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, apie 

teorinių tyrimų metodus, naudojamus socialiniuose ir humanitariniuose moksluose. 

 DUOMENŲ RINKIMO IR APDOROJIMO INSTRUMENTAI – šioje skiltyje galima rasti 

informacijos apie kiekybinių ir kokybinių tyrimų instrumentus duomenų rinkimui, 

kodavimui, analizei atlikti. Informacija pilnai prieinama tik registruotiems 

vartotojams. 

 ATVIROSIOS DUOMENŲ BAZĖS/ŠALTINIAI – šioje skiltyje patalpinta informacija apie 

atvirąsias duomenų bazės/šaltinius. Tai ne tik mokslinių darbų bazių nuorodos, bet ir 

vienoje vietoje sukaupta informacija apie pirminių kitų tyrimų ar demo duomenų 

bazes, kuriomis gali pasinaudoti tyrėjai. 

TYRĖJŲ TINKLAS – šioje dalyje veikia forumai registruotiems vartotojams. Registruoti 

vartotojai – mokslininkai, magistrantūros ir doktorantūros studentai, aukštųjų mokylų 

dėstytojai ir visi besidomintieji humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimais – kviečiami 

dalyvauti mokslinėse diskusijose, dalintis patirtimi ir žiniomis, užmegzti bendradarbiavimo 

ryšius, kurti teminius mokslininkų ir tyrėjų tinklus. 

MOKSLO ŽURNALAS – Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris planuoja leisti on-line 

laisvai prieinamą žurnalą, skirtą humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų metodologijai ir 

tyrėjai bei mokslininkai kviečiami bendradarbiauti šiame žurnale. 

MOKSLO PROGRAMOS – šioje dalyje pateikiama informacija apie įvairias mokslo 

programas, kvietimus teikti paraiškas, nuorodos, leidžiančios atlikti mokslo programų 

partnerių  paieškas ir pan. 

KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖ – čia skelbiama informacija apie kvalifikacijos tobulinimo 

galimybes: renginius, organizuojamus mokymus, tyrimų metodologijai skirtas konferencijas 

ir pan. 

KONSULTACIJOS – šioje dalyje rasite elektroninę užklausos pateikimo formą, pasinaudojus 

kuria ir nurodžius savo kontaktinį el. pašto adresą, galima užduoti klausimų. Portalo 

administratoriai, peržiūrėję klausimus, perduos klausimus kompetentingiems į juos atsakyti 

mokslininkams. 

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – neretai besidomintieji konkrečia tematika užduoda 

labai panašius klausimus, todėl sukurta rubrika D.U.K. (dažnai užduodami klausimai). 

Peržiūrėję šią dalį gal jau rasite atsakymus į jums rūpimą klausimą. 

KONTAKTAI– skelbiami kontaktai, kuriais galima susisiekti su portalo administratoriais. 

_______________________________ 


