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„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Projekto tikslas: Dalyvauti aukšto lygio mokslinėje konferencijoje Amerikos Kanados socialinių ir
humanitarinių mokslų tarptautinėje konferencijoje Rajersono universitete, pristatyti mokslinius
tyrimus tarptautiniame mokslo renginyje.
Projekto rezultatai, santrauka: Pranešimas buvo perskaitytas konferencijos specialioje
organizatorių atrinktoje sekcijoje ir publikuotas konferencijos medžiagoje. Skaityto pranešimo
pagrindu bus parengtas straipsnis "Universiteto ir viešojo sektoriaus institucijų bendradarbiavimas ir
jo įtaka mokymui ir profesiniam tobulėjimui". Mokslinis straipsnis bus pateikiamas recenzavimui ir
publikuojamas tarptautiniu mastu pripažintame leidinyje International Journal of Arts & Sciences
(IJAS). Straipsnyje bus nagrinėjama akademinio personalo ir viešojo sektoriaus institucijų
bendradarbiavimo aspektai.
Amerikos Kanados socialinių ir humanitarinių mokslų tarptautinė konferencija, kuri vyko 2018 m.
birželio 5-8 d. Rajersono universitete (Toronto, Kanada), yra aukšto tarptautinio lygio, suburianti
mokslininkus iš įvairių pasaulio šalių ir skirta pristatyti mokslinius tyrimus iš socialinių ir
humanitarinių mokslų, verslo ir ekonomikos, mokymo ir švietimo, technologijos mokslo sričių.
Konferencijos tematika atitiko mokslininko vykdomų tyrimų problematikai ir pranešimo temai.
Konferencijos metu mokslininkas skaitė pranešimą "Universiteto ir viešojo sektoriaus institucijų
bendradarbiavimas ir jo įtaka mokymui ir profesiniam tobulėjimui" ("Partnership with Universities
and Public Institutions and its Impact on Training and Professional Development"). Pranešimas yra

socialinių mokslų srities, nagrinėjantis viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų kokybės svarbą,
akademinio personalo įtaką gerinant viešojo sektoriaus veiklą, žmogiškųjų išteklių profesinio
tobulėjimo bei kvalifikacijos kėlimo aktualumą bei gerinimo būdus.
Dalyvavimas konferencijoje padėjo jaunajam mokslininkui keistis patirtimi bei žiniomis vykdomų
tyrimų srityje su kitų šalių mokslininkais, skatino naujų įgūdžių įgijimą, didino tyrėjo tarptautinį,
tarpdisciplininį mobilumą. Įgyta patirtis padės plėsti mokslinius ir bendruosius gebėjimus tyrinėjant
viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų kokybės aspektus, darant teigiamą poveikį tyrėjo karjerai,
siekiant viešojo sektoriaus geresnės kokybės paslaugų identifikavimo bei kūrimo. Projektu taip pat
siekiama remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, konferencijos metu daryto
pranešimo pagrindu parengus mokslinį straipsnį, kuris bus publikuotas tarptautiniame leidinyje.

