
 
 

 

 
 

 

 

Seminaras mokslinės kompetencijos ugdymo klausimais 
 

 

„Mokslo gausybės ragas: tebūnie (prieblandos) šviesa“ 

(Dr. Jonas Bunikis) 

 

2021 m. rugsėjo 8 d. 15:00 val. 

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas 

 

K V I E T I M A S 
 

Gerbiami Kolegos, 

 

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas 2021 m. rugsėjo 8 d. nuo 15:00 val. organizuoja 

nuotolinį seminarą MS Temas platformoje mokslinės kompetencijos ugdymo klausimais 

„Mokslo gausybės ragas: tebūnie (prieblandos) šviesa“. Seminaras planuojamas nuotoliniu 

būdu. Paskaitą skaitys ir diskusijas moderuos dr. Jonas  Bunikis – Europos mokslo tarybos 

vykdančiosios Agentūros Mokslo programų administratorius (EK, Briuselis). 

 

Seminaro tikslas - parodyti kryžkelę, kurioje nūdienos mokslininkai renkasi, kur pasukti - 

kritinio mąstymo ar išmonės link, - ir ko siekti – (demokratiško) fakto ar (diktatoriško) 

artefakto. 

 

Seminaro tematika (anotacija pateikta žemiau) aktuali visai akademinei bendruomenei, ypač 

–medicinos ir sveikatos mokslų, taip pat biologijos krypties doktorantams bei  post-

doktorantams, kitiems mokslininkams. Visiems dalyviams bus išduodami pažymėjimai 

(sudalyvavus paskaitoje ir diskusijoje – 3 val. mokslinės praktinės programos pažymėjimas). 

 

Seminaro programa 

 

15.00 – 17.00 val. Dr. Jono Bunikio pranešimas „Mokslo gausybės ragas: tebūnie 

(prieblandos) šviesa“. 

17.00    - 18.00 val. -  Diskusijos ir pasidalijimas gerąja patirtimi. 

 

  



Doktorantams, įstojusiems 2017-2020 m., kurie registruosis dalyvauti šiame seminare, bus 

galimybė atlikti papildomas individualias užduotis, todėl sumuojant seminaro ir „namų 

darbų“ laiką bus suteikta bendrųjų kompetencijų ugdymo 0,5 ECTS kredito. Šiems dalyviams 

pastarojo trumpo kurso planas toks: 

 

- 2021 m. rugsėjo 1 d. literatūros šaltinių ir užduočių savarankiškam darbui pateikimas. 

- 2021 m. rugsėjo 8 d. seminaras ir diskusijos. 

- 2021 m. rugsėjo 11 d. dalyvių atliktų individualių užduočių pateikimas seminaro 

moderatoriui. 

- 2021 m. rugsėjo 12-17 d. seminaro užduočių analizė ir vertinimas (atliks paskaitos ir 

seminaro moderatorius dr. J. Bunikis). 

 

Dalyvių registracija vyks iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (dalyvio forma pridedama – prašome 

siųsti el. paštu: rasa.janulioniene@mf.vu.lt). Užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsta 

nuoroda prisijungti MS Teams kanale. 

 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti! 

 

 

 

 

 

Prof. Algirdas Utkus                                  Prof. Janina Tutkuvienė 

Vilniaus universiteto                                            VU Medicinos mokslo krypties 

Medicinos fakulteto Dekanas                               Doktorantūros komiteto pirmininkė 
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Pranešimo anotacija 

 

Paruošė: Dr. Jonas Bunikis 

 

Mokslo gausybės ragas: tebūnie (prieblandos) šviesa 

 

Apšvieta sugrąžino Vakarams islamo aukso amžiaus palikimą - mokslinį metodą. Vėlesnė 

mokslo ir technologinė pažanga bei filosofinės minties ir socialinė raida modernizavo ir patį 

metodą, ir juo siekiamo mokslinio pažinimo tikslą ir turinį. Postmoderninio mokslo gausybės 

ragas įvynioja visuomeninę sąmonę į naujoviškos mokslo ir jo atlikėjo sampratos kokoną. 

Šis seminaras yra apie drugelį, suplasnojantį tame kokone - mokslo mugę, prekiaujančią 

tikrovės ir regimybių akvarelėmis ir tiesos atspalviais. Seminaro tikslas - parodyti kryžkelę, 

kurioje nūdienos mokslininkai renkasi, kur pasukti - kritinio mąstymo ar išmonės link, - ir 

ko siekti – (demokratiško) fakto ar (diktatoriško) artefakto. 
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