LR Ūkio ministerija kartu su Baltijos agroverslo institutu kviečia magistrantus ir jų vadovus dalyvauti
aukštųjų mokyklų studentų (magistrantų) ir jų mokslinių vadovų, pasirenkančių darbų temas, susietas su
šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, skatinimo konkurse.
Darbų temos: konkursui teikiami darbai turi būti susiję su šiomis sritimis:
Ekonomikos augimas. Tendencijų ir įtakos Lietuvos ekonominiam augimui tyrimai dėl:
 demografinių procesų;
 gyventojų užimtumo;
 investicijų į žmogiškuosius išteklius;
 investicijų į tam tikrų ūkio šakų realų (fizinį) kapitalą ir materialinę infrastruktūrą (energetiką,
komunikacijas, susisiekimo sistemą);
 mokslo ir technologinės pažangos ir inovacijų;
 informacijos ir komunikacijos technologijų plėtotės;
 finansų sistemos plėtotės;
 atskirų ekonomikos sektorių (pramonė, energetika, žemės ūkis, statyba, transportas it t.t. ) plėtotės;
 eksporto plėtros ir skatinimo veiksnių;
 svarbiausių išorinių veiksnių;
 perkamosios galios (vidaus paklausos) didinimo veiksnių;
 valstybės investicijų ir makroekonominės bei struktūrinės politikos pokyčių.
Ekonomikos konkurencingumas. Tendencijų ir įtakos Lietuvos ekonomikos konkurencingumo didinimui tyrimai
dėl:
 mokslo, technologinės pažangos ir inovacijų plėtotės įtakos atskiriems Lietuvos ekonomikos sektoriams
(pramonė, energetika, žemės ūkis, statyba, transportas ir t.t.);
 svarbiausių tarptautinių veiksnių įtakos;
 valstybės investicijų ir makroekonominės bei struktūrinės politikos įtakos.
Kas gali dalyvauti: Aukštųjų universitetinių mokyklų studentai (magistrantai) ir jų moksliniai vadovai.
Kaip dalyvauti: Užpildytą konkurso paraišką (pridedama) ir du (2) parengto darbo egzempliorius iki š.m.
rugpjūčio 2 d. 16 val. siųskite adresu VšĮ Baltijos agroverslo institutas, J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius arba el.
paštu institutas@bavi.lt
Svarbu: Darbas turi būti einamųjų metų arba, esant 2,5 metų studijoms – praėjusių metų pabaigos. Darbą
konkursui pristatyti gali tik darbo autorius.
Premijos konkurso nugalėtojams:
I vietos laimėtojui – 5000 litų;
II vietos laimėtojui – 3000 litų;
III vietos laimėtojui – 2000 litų.
Darbo autoriui skiriama 75 proc., darbo moksliniam vadovui – 25 proc. premijos sumos.
Konkurso eiga: Konkursas vykdomas vadovaujantis LR ūkio ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.4-447
patvirtintais nuostatais. Konkursui pateiktus darbus įvertins specialiai sudaryta komisija iš valstybės, mokslo ir
verslo institucijų atstovų. Apie konkurso rezultatus dalyviai bus informuoti asmeniškai bei žiniasklaidoje.
Dėl papildomos informacijos ar iškilusių klausimų galite kreiptis: Lina Janionytė, VšĮ Baltijos agroverslo
institutas projektų vadovė, tel. 8 5 210 7312, el. pastas lina@bavi.lt arba institutas@bavi.lt
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