
Tyrėjų kompetencijų tinklas RENET (Researchers' Excellence Network)  
 

Koordinuojanti įstaiga: Šiaulių universitetas, Višinskio g. 25, Šiauliai 
Tinklalapis:  http://renet.dist.su.lt/ 
 

Dalyvaujančios institucijos:  Šiaulių universitetas; 
Juridinė (institucinė) narystė: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS); Faculty of 
Organizational Studies in Novo mesto (Slovenia); University of Split (Croatia); International 
Business School (Bulgaria); Matej Bel University (Slovakia); National-Louis University (Poland); 
Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus); Faculty of Financial Management and 
Business, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine); Department of State and Local 
Finance, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine);  
Personalinė narystė:  researchers from universities of the United States; New Zealand; Indonesia; 
Taiwan; Republic of Korea; India; Netherlands; Austria; Italy; Spain; Czech Republic; Slovakia; 
Poland; Latvia; Turkey; Ukraine; Belarus; Romania; Republic of Macedonia; Serbia, Lithuania and 
other countries. 
MTI tipas: tinklinė, virtualioji 
Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas: Lietuvoje tinklas vienija 6 aukštąsias mokslo ir 
studijų institucijas bei Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą. Bendradarbiaujama su 24 valstybių 
atstovais iš 47 universitetų, tyrimų institutų, su mokslo praktika susijusių institucijų ir NISPAcee 
(The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe)  
. 

MTEP infrastruktūros aprašymas 
Tarptautinis tyrėjų kompetencijų tinklas RENET yra tarpdisciplininis nacionalinio ir tarptautinio 
lygmens tyrėjų tinklas. RENET sukurtas 2015 m. sausio mėn. Jį inicijavo ir koordinuoja Šiaulių 
universitetas (Lietuva). 2015 m. tinklui pradėjus veikti į jį buvo įsijungusios 10 aukštojo mokslo 
institucijų (universitetų) ir apie 30 pavienių mokslininkų, kurie bendrai reprezentavo 11 pasaulio 
šalių ir 14 skirtingų institucijų. Tinklo nariais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Tinklo 
narių geografinis ir institucinis išsidėstymas nuolatos plečiasi, tinklo veiklos pristatomos įvairiuose 
renginiuose užsienyje.  
RENET tikslas – konsoliduoti institucijos ir partnerinių institucijų mokslininkų pajėgas, kurios 
padėtų plėtoti tyrėjų mokslines kompetencijas bei prisidėtų užtikrinant tyrėjų tarpdisciplininį / 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 
Jungtinės tinklo veiklos atlieka dvi pagrindines funkcijas: 1) Jungtinės tematinės tinklo diskusijos 
(metodologiniai seminarai, paskaitos, konferencijos, forumai ir pan.) tradiciniu arba nuotoliniu 
būdu. Visi tinklo renginiai įrašomi ir publikuojami tinklo svetainėje; 2) Tyrėjų mobilumas ir 
kompetencijų mainai. 
Šiaulių universitetas (RENET kūrėjas ir koordinatorius) vykdo doktorantūros studijas keturiose 
srityse: edukologijos, filologijos, ekonomikos ir vadybos. Moksliniai tyrimai atliekami šešiose 
mokslų srityse (socialinių, humanitarinių, biomedicinos, fizinių, technologinių mokslų ir menų). 
Universitetas atviras bendradarbiauti visose minėtose srityse. RENET reikalinga mokslinių tyrimų 
(ir doktorantūros studijų) tarptautiškumui didinti, mokslininkų bendradarbiavimo tyrimų srityje 
plėtojimui, planuojant ir vykdant nacionalinius ir tarptautinius mokslinius tyrimus ir projektus; 
aukščiausio lygio moksliniams tyrimams atlikti būtinų kompetencijų plėtotei; naujoms socialinių ir 
kitų mokslų metodologijoms kurti; Lietuvos mokslinių tyrimų ir jų rezultatų sklaidai ir viešinimui 
pasaulyje.  

MTEP infrastruktūros naudojimo organizavimas 
RENET naudojasi turima Šiaulių universiteto infrastruktūra – Šiaulių universiteto bibliotekoje 
veikiančia 120 vietų vaizdo konferencijų sale, joje esančia garso ir vaizdo aparatūra, Moodle 
sistema, Adobe Connect programa, bevielio interneto prieiga. Tinklo informacijos sklaidai, 
viešinimui pasitelkiamas Šiaulių universiteto tinklalapis (naujienų skiltis), elektroninio pašto 
GMAIL paskyra ir Moodle aplinkoje sukurtas RENET tinklalapis http://renet.dist.su.lt/.  
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Kol kas tinklas veikia savanorystės pagrindu – 2-3 asmenys atlieka visą organizacinį-techninį darbą. 
Koordinacinio komiteto pirmininkas yra renginių organizatorius, tinklalapio ir elektroninio pašto 
administratorius, informacijos skleidėjas, renginių moderatorius, atsakingas už veiklas, kontaktų 
paiešką ir tinklo plėtrą. IT specialistai atsakingi už techninius renginių sprendimus. RENET 
naudojasi, visų pirma, savo narių žmogiškuoju potencialu (žiniomis, ekspertize, antrepreneryste), 
ŠU IT infrastruktūra (kartai nariai realiu laiku dalyvauja renginiuose nuotoliniu būdu – daro 
pranešimus, teikia grįžtamąjį ryšį pranešėjams), mokslo rezultatų sklaidos šaltiniais (publikavimosi 
galimybėmis), mokslinių kompetencijų plėtotės galimybėmis (mokymais, tarptautiniais renginiais).  
RENET organizuoja tarptautinius mokslinius renginius (paskaitas, diskusijas, konferencijas, 
seminarus, metodologinius seminarus) tyrėjams aktualia tematika (per metus – ne mažiau kaip 8 
renginiai). Tinklo dalyviai - tyrėjai kviečiami dalyvauti diskusijose, seminaruose, konferencijose ir / 
arba patys tapti tinklo diskusijų organizatoriais. Tarptautiniai ir nacionaliniai moksliniai renginiai 
organizuojami tradiciniu ir virtualiu būdu, naudojant šiuolaikines technologijas (vaizdo 
konferencijas, nuotolinius kursus ir pan.). RENET rūpinasi informacijos sklaida – nariai gauna kitų 
narių informaciją apie galimybes publikuotis, skelbiamus tarptautinių tyrimų finansavimo 
kvietimus, rengiamas konferencijas, tarptautines savaites, mokymus, stažuočių galimybes, 
kvietimus tapti žurnalų redkolegijų nariais, dėstyti užsienyje, recenzuoti mokslo darbus, disertacijas, 
dalyvauti disertacijų gynimuose. 
Teikiamos atvirosios prieigos paslaugos. RENET savo tinklalapyje viešina mokslinių renginių 
video įrašus, narių informaciją apie konferencijas, galimybes publikuotis moksliniuose žurnaluose. 
RENET veikla atitinka strategijos „Sumani specializacija 2020“ prioritetą – „Įtrauki ir kūrybinga 
visuomenė“. Veiklos vykdomos pagal dvi sritis: „Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, 
skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą“, „Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo 
technologijos ir procesai“. 

Planuojamos MTEP vystymo kryptys. 
Planuojama ir toliau ieškoti partnerių (universitetų, tyrimų institutų, tinklų), kurie domėtųsi tyrėjų 
kompetencijų plėtote. Planuojama teikti paraiškas tinklo veiklų stiprinimui (kviestinių lektorių 
paskaitų/seminarų tyrėjams svarbiomis temomis užsakymui). Tinklas viešinamas įvairiuose 
tarptautiniuose renginiuose, tad planuojama plėsti jo narių skaičių (juridinių ir fizinių asmenų). 
Planuojama kurti Facebook paskyrą. Bus ieškoma naujų galimybių finansuoti tinklo veiklas 
(narystė yra nemokama). Tinklo aptarnavimui, veiklų plėtrai reikalingi įdarbinti žmogiškieji 
ištekliai (IT specialistas, renginių organizatorius, tinklalapio administratorius). 

Dalyvavimas nacionalinių ir tarptautinių infrastruktūrų veikloje 
Mokslinių RENET renginių medžiagos, žinių šaltiniai priklauso nuo pačių tyrėjų, dalyvaujančių 
renginiuose, prieigos, tad išnaudojami ne tik ŠU, bet ir kitų tarptautinių narių institucijų turimi 
ištekliai. 2018 m. gegužės mėnesį RENET vienija atstovus iš 47 institucijų (universitetų, tyrimų 
institutų, su mokslo praktika susijusių institucijų) iš 24 valstybių (JAV, Naujosios Zelandijos, 
Indonezijos, Indijos, Taivano, Korėjos Respublikos, Nyderlandų, Austrijos, Italijos, Ispanijos, 
Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Kroatijos, Serbijos, Bulgarijos, Rumunijos, Makedonijos, Turkijos, 
Lenkijos, Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos). RENET planuoja ieškoti galimybių 
bendradarbiauti su kitais šalies ir užsienio tyrėjų tinklais, orientuojantis į esminį tikslą – 
nekomercinę mokslinių tyrimų sklaidą ir mokslinių kompetencijų plėtotę. 
 
 


