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PARAIŠKŲ
IR A T A S K A I T Ų T E I K I M O
ELEKTRONINĖ SISTEMA
Mokslininkų grupių projektai

Paraiškos registracijos numeris Nr. P-MIP-17-344

Gauta LMT:
I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

Konkursas, mokslo sritis, kryptis, pavadinimas, akronimas, reikšminiai žodžiai
Konkursas
3 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais
Mokslo sritis
pagrindinė Humanitariniai mokslai
susijusi Socialiniai mokslai
Mokslo kryptis
pagrindinė 01H Filosoﬁja
susijusi 06S Psichologija
Pavadinimas
lietuvių kalba Teologinis, ﬁlosoﬁnis, psichologinis ir sociologinis neribotos asmens brandos modelis
anglų kalba A Theological, Philosophical, Psychological and Sociological Model of Unlimited Personal Growth
Akronimas
UPG
Reikšminiai žodžiai
asmens branda, Dievas, išmintis, tyrimas, savarankiškas mąstymas, tabako kontrolė
Vykdančioji institucija
Pavadinimas
Adresas
Telefonas
El. paštas
Kodas
Sąskaitos Nr.
Institucijos statusas
Socialinio draudimo įmokų tarifas
Įmokos į Garantinį fondą

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
+370 5 274 5030
vgtu@vgtu.lt
111950243
LT697300010002459025
mokslo ir studijų
30.98
mokamos
Projekto partneris (-iai) iš užsienio šalies ir papildoma informacija apie jį (juos)

1.
Valstybė
Institucijos pavadinimas
Adresas
Telefonas
El. paštas
Kodas
Programa ar priemonė, pagal kurią skiriamas
ﬁnansavimas
Finansuojanti užsienio šalies institucija
Projekto dalies vadovas
Paraiškos gauti ﬁnansavimą užsienio šalyje
statusas
Numatoma ar patvirtinta projekto
pradžia
pabaiga
Numatomas gauti ar skirtas ﬁnansavimas, Eur

Jungtinės Amerikos Valstijos
Kalifornijos universitetas San Diege
9500 Gilman Drive MC 0905, La Jolla, CA 92093-0905, USA
+1 858 300 1056
szhu@ucsd.edu
PIC: 999467340
24GT-0040 Kalifornijos Tabako vartojimo draudžiančio švietimo (TUPE) programos vertinimas
Kalifornijos universiteto Su tabaku susijusių ligų tyrimo programa (UC-TRDRP), Kalifornijos viešosios
sveikatos skyrius, Kalifornijos švietimo skyrius
dr. Shu-Hong Zhu
ﬁnansuojama
2015-10
2019-09
1120000
Kitas (-i) projekto partneris (-iai)

Projekto partnerių skaičius, trukmė, biudžetas
Projekto partnerių skaičius
iš Lietuvos

0

iš užsienio

1

Projekto pradžia 2017-09-01
Projekto pabaiga 2020-09-30
Tarpinės ataskaitos pateikimo terminas
Baigiamosios ataskaitos pateikimo terminas

2019-04-08
2020-10-08

Biudžetas
2017
2018
2019
2020

metais, Eur
metais, Eur
metais, Eur
metais, Eur
Iš viso:

11874
41721
41181
25189
119965

Anotacija lietuvių kalba
Dr.Kulikauskas svarsto: Kaip puoselėti alternatyvinę šviesuolių kultūrą? Nuo 1982 m., šimtais tyrimų, jis yra išvystęs visapusišką ﬁlosoﬁją, ugdančią
nusiteikimą nuolat lavintis, bręsti ir gyventi.
Dr.Kulikauskas siekia savo ﬁlosoﬁją įtvirtinti kaip tyrimo veiklą, galinčią įkvėpti šviesuolių kultūrą. Jisai prašo ﬁnansinės paramos trejų metų veiklai:
Padaryti savo ﬁlosoﬁją prieinamą per teoretinę Apžvalgą ir taikomąjį Vadovėlį.
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Puoselėti ją taikančią visuomenę, kas mėnesį rengiant dirbtuves.
Sudominti tyrėjus iš įvairių akademinių sričių 12 pranešimų Lietuvoje, 12 pranešimų užsienyje ir 12 akademinių straipsnių tarptautiniuose mokslo
leidiniuose.
Patikrinti savo ﬁlosoﬁją, taikant ją kiekybiniam, moksliniam, gyvenimiškam iššūkiui: tiksliai modeliuoti nuo svaigalų priklausomybę turinčių ar neturinčių
asmenų ir grupių elgesį.
Vienijanti dr.Kulikausko darbų tema - neribota asmens branda. Ji suvokiama, kaip mokymasis, vadinas, kaip branda savame suvokime. Į tai įeina teologijos ir
ﬁlosoﬁjos pirminis suvokimas, tiriant savo vaizduotės ribas. Taip pat psichologijos ir sociologijos pirminis suvokimas, atjaučiant įvairiausius išgyvenimus
išgyvenančius žmones. Dr.Kulikauskas mėgina sukurti modelį, kuris tarnautų teologine, ﬁlosoﬁne, psichologine ir sociologine prasme. Toks modelis grįstų
tyrimo veiklą, žyminčią naują kultūrą.
Anotacija anglų kalba
Dr. Kulikauskas considers: How to nurture an alternative culture of independent thinkers? Since 1982, by way of hundreds of investigations, he has
developed a comprehensive philosophy which fosters an attitude of learning, growing and living forever.
Dr. Kulikauskas is working to establish his philosophy as a practice of inquiry which may inspire a culture of independent thinkers. He seeks ﬁnancial support
for three years:
To make his philosophy accessible as a theoretical Overview and as a practical Handbook.
To foster a community of practice by organizing monthly workshops.
To interest various disciplines of the academic world with 12 presentations in Lithuania, 12 presentations in other countries and 12 academic papers in
international journals.
To test his philosophy by applying it to a quantitative, scientiﬁc, real life challenge: accurately modeling the behavior and morality of addictive drug use
by individuals and groups.
A unifying theme in Dr.Kulikauskas's work is unlimited personal growth. He thinks of this as learning, in other words, as growing in understanding for oneself.
This includes ﬁrst-hand understanding of theology and philosophy by exploring the limits of one's imagination. It also includes ﬁrst-hand understanding of
psychology and sociology by empathizing with people in the widest variety of real life experiences. He seeks to formulate a model which makes sense
theologically, philosophically, psychologically and sociologically. Such a model may ground a practice of inquiry which deﬁnes a new culture.
II. PROJEKTO VYKDYTOJAI
1. PAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI
1. Projekto vadovas
Pareigybė projekte
Mokslo laipsnis
Daktaro laipsnio suteikimo metai
Vardas
Pavardė
Lytis
Gimimo metai
Telefonas
El. paštas
Darbovietės ir pareigos jose
Institucija, kurioje dirbs projekte

projekto vadovas (mokslo darbuotojas) 2017-2020 metais
dr.
1993
Andrius Jonas
Kulikauskas
Vyr.
1964
+370 607 27 665
andrius-jonas.kulikauskas@vgtu.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Filosoﬁjos ir komunikacijos katedra, Lektorius
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Kiti pagrindiniai projekto vykdytojai
2. NEPAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI

1.
Pareigybė projekte

jaunesnysis mokslo darbuotojas 2017-2020 metais

Institucija, kurioje dirbs projekte
2.
Pareigybė projekte

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucija, kurioje dirbs projekte
3.
Pareigybė projekte

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

jaunesnysis mokslo darbuotojas 2017-2020 metais

Specialistas, įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą 2017-2020 metais
Videographer 2017 metais
Videographer 2018 metais
Videographer 2019 metais
Videographer 2020 metais
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucija, kurioje dirbs projekte
4.
Pareigybė projekte

Specialistas, įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą 2017-2020 metais
Statistician 2017 metais
Statistician 2018 metais
Statistician 2019 metais
Statistician 2020 metais
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucija, kurioje dirbs projekte
5.
Pareigybė projekte

mokslo darbuotojas 2017-2020 metais

Institucija, kurioje dirbs projekte
6.
Pareigybė projekte

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucija, kurioje dirbs projekte
7.
Pareigybė projekte

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucija, kurioje dirbs projekte

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

mokslo darbuotojas 2017-2020 metais

mokslo darbuotojas 2017-2020 metais

3. APIBENDRINTI DUOMENYS APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS
Pagrindinių projekto vykdytojų skaičius
Iš viso
iš jų tyrėjų
iš jų doktorantų

1
1
0

4. PROJEKTO PARTNERIO (-IŲ) IŠ UŽSIENIO ŠALIES VYKDYTOJAI
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1. Projekto vadovas (-ai)
1.
Mokslo laipsnis
Vardas
Pavardė
Telefonas
El. paštas
Darbovietės ir pareigos jose

dr.
Shu-Hong
Zhu
+1 858 300 1056
szhu@ucsd.edu
University of California at San Diego, Department of Family Medicine and Public Health, Professor
Kiti projekto vykdytojai
III. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS

1. Tikslas ir uždaviniai
Dr.Kulikauskas svarsto: Kaip puoselėti alternatyvinę šviesuolių kultūrą? Nuo 1982 m., šimtais tyrimų, jis yra išvystęs visapusišką ﬁlosoﬁją, ugdančią
nusiteikimą nuolat lavintis, bręsti ir gyventi.
Dr.Kulikauskas siekia savo ﬁlosoﬁją įtvirtinti kaip tyrimo veiklą, galinčią įkvėpti šviesuolių kultūrą. Jisai prašo ﬁnansinės paramos trejų metų veiklai:
Padaryti savo ﬁlosoﬁją prieinamą per teoretinę Apžvalgą ir taikomąjį Vadovėlį.
Puoselėti ją taikančią visuomenę, kas mėnesį rengiant dirbtuves.
Sudominti tyrėjus iš įvairių akademinių sričių 12 pranešimų Lietuvoje, 12 pranešimų užsienyje ir 12 akademinių straipsnių tarptautiniuose mokslo
leidiniuose.
Patikrinti savo ﬁlosoﬁją, taikant ją kiekybiniam, moksliniam, gyvenimiškam iššūkiui: tiksliai modeliuoti nuo svaigalų priklausomybę turinčių ar neturinčių
asmenų ir grupių elgesį.
Vienijanti dr.Kulikausko darbų tema - neribota asmens branda. Ji suvokiama, kaip mokymasis, vadinas, kaip branda savame suvokime. Į tai įeina teologijos ir
ﬁlosoﬁjos pirminis suvokimas, tiriant savo vaizduotės ribas. Taip pat psichologijos ir sociologijos pirminis suvokimas, atjaučiant įvairiausius išgyvenimus
išgyvenančius žmones. Dr.Kulikauskas mėgina sukurti modelį, kuris tarnautų teologine, ﬁlosoﬁne, psichologine ir sociologine prasme. Toks modelis grįstų
tyrimo veiklą, žyminčią naują kultūrą.

2. Sprendžiamų uždavinių originalumas ir aktualumas
Dr. Kulikauskas klausia: Kaip puoselėti alternatyvinę šviesuolių kultūrą? Jis trokšta išugdyti kultūrą panašiai kaip Lordas Baden-Powellas įkūrė skautus, Billas
ir dr.Bobas įsteigė Anoniminių Alkoholikų judėjimą, o dr.Jonas Basanavičius įkvėpe Lietuvos nepriklausomybės judėjimą.
Dr.Kulikausko tyrimai apibrėžia, kaip jo numatoma kultūra kertasi su daugeliu esamos visuomenės ir akademinio pasaulio prielaidų.
Visuomenė mano, kad visi suaugusieji yra vienodai subrendę. Dr.Kulikauskas yra atskleidęs šviesuolių brandos pakopas. 700 brandžių mąstytojų yra pateikę
savitus atsakymus į jo klausimus: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Į kurį klausimą ieškote atsakymo?
Psichologai, pvz., Maslow, išskiria savikūrą kaip galutinę brandos pakopą. Tuo tarpu dr.Kulikauskas puoselėja kultūrą, kurioje šviesuoliai, tokie kaip Sokratas,
galėtų nuolatos bręsti, gyvendami su kuo daugiau klausimų ir kuo mažiau prielaidų. Tokia nuostata išgrynina savastį kaip kertinę vertybę, nuolat kreipiančią
už viso to, kas žinoma.
Daugelis tvirtina: "Bet kuri tiesa reliatyvi." Toks besąlygiškas tvirtinimas prieštarauja sau, taigi, yra klaidingas. Ne visa tiesa reliatyvi, tad privalo būti
besąlygiška tiesa. Dr.Kulikauskui sąvoka "viskas" yra išeities taškas besąlygiškai tiesai. Jis savo Apžvalgoje aprašys ir pristatys dešimčių proto struktūrų
metaﬁziką, kurią jisai yra ﬁksavęs savo tyrimuose. Daugelį struktūrų grindžia Visko kategorijos padalinimai, pvz., į dvi būties
mąstymo perspektyvas (klausimas ir atsakymas), tris dalyvavimo rato perspektyvas (pozicijos priėmimas, vykdymas, permąstymas) ir keturias žinojimo
lygmens perspektyvas (ar, koks, kaip, kodėl). Tad skirtingų vertybių šviesuoliai visgi gali susikalbėti sąvokų kalba.
Daugelis daro išvadą: "Nėra atsakymo į didžiuosius klausimus". Dr.Kulikauskas rengia dirbtuves, siekdamas parodyti, kaip gvildenti bet kokį klausimą, kad
būtų pasiektas klausiantįjį tenkinantis atsakymas. Vaisingi metodai yra: 1) egzistencinis - išsakyti klausimą taip, kad jis mums rūpėtų, 2) fenomenologinis
- prisiminti pavyzdžių iš mūsų asmeninės patirties, 3) sąvokinis - rūšiuoti pavyzdžius į jų esmę atskleidžiančias rūšis, 4) struktūrinis - rūšis suvesti į
savarankišką struktūrą, 5) pragmatinis - taikyti šią struktūrą kaip tikrovišką modelį atsakyti į klausimą.
Daugelis mano, kad išmintį galima rasti akademinėje užuovėjoje. Dr.Kulikauskas semiasi iš savo vaikystės užmojų viską žinoti ir tą žinojimą naudingai taikyti iš to, ką išgyveno skurdžiuose Čikagos juodųjų kvartaluose, kaip Izraelio okupuotoje Palestinoje mokė "taikiai kovoti", kaip savo internetinei laboratorijai
ieškojo užsakovų ir juos aptarnavo, kaip šviesiame Lietuvos kaime įsimylėjo, kaip ragino savo draugus gyventi klausimais, kaip pats gyveno tūkstančiais
tyrimų, kaip kiekvieną dieną savo ﬁlosoﬁją papildydavo nauja įžvalga.
Daugelis primygtinai tvirtina, jog Dievas mums nepasiekiamas (Heideggeris), arba, kad dvasinės aukštumos turi būti paslaptingos (Ken Wilber), arba, kad
privalome remtis Dievo tikslais (Rick Warren). Dr.Kulikauskas bendrauja su Dievu, vis naujai įsivaizduodamas Dievo požiūrį. Jeigu Dievas nėra žiaurus, tai
mūsų vaizduotė kažkuo teisinga, ir būtent tuo, kas padeda mums išgyventi. Tad ir pasikliauname vaizduote dalyvaudami Dievo tyrime, kuriuo Jis klausia: Ar
Dievas būtinas?
Teologiniai ar ﬁlosoﬁniai modeliai retai kada patikrinami psichologijoje ar sociologijoje. Dialogas tarp Dalai Lamos ir psichologo Paulo Ekmano - reta išimtis.
Dr.Kulikauskas trokšta mesti iššūkį savo teorijai, ją patikrinant apklausų duomenimis apie cigarečių, elektroninių cigarečių ir kanapių vartojimą. Tokios
stambios apklausos paprastai naudojamos aptarti naudojimo poslinkius, tačiau jos taip pat teikia žinių apie elgesį, ketinimus, įsitikinimus, aplinkybes, draugus
ir bendraamžius. Dr.Kulikauskas remsis jais, tirdamas gradientą, kaip atskirų asmenų protai yra linkę pasiduoti "grupės protui". Jis sieks parodyti, kad
svaigalų vartojimas - tai galimybės bręsti šviesuoliu atsisakymas .

3. Projekto turinys ir darbo planas
Dr.Kulikauskas yra sumanęs kartu vystyti tiek teoriją, tiek praktiką, puoselėjant šviesuolių kultūrą. Jisai lygiagrečiai:
IŠBAIGS savo pradines mintis Apžvalga ir Vadovėliu;
ĮKVĖPS bendražygių ratelį Lietuvoje;
ATRAS mokslininkų kitose šalyse, kurie domėtųsi jo atradimais;
PATIKRINS ir toliau ryškins savo mintis jas taikdymas priklausomybės klausimams.
Šie keturi uždaviniai išrikiuoti svarbos tvarka. Didžiausi pavojai sumanymui kyla pažeidžiant šią tvarką. Dr.Kulikauskas privalo įsitikinti, kad jo ﬁlosoﬁja iš
tiesų nepriekaištinga. Jisai surašys asmeninę Apžvalgą sau, savo gimtąja lietuvių kalba. Jis galės kada ateityje ją perrašyti anglų kalba, o tuo tarpu galės ja
dalintis su lietuvių kalbą mokančiais, norinčiais su juo asmeniškai bendradarbiauti. Jisai privalo nuolat rengti dirbtuves paskatinti vietinius gvildentojų ratelius
Vilniuje, Klaipėdoje ir kaime. Tai padės jam išvystyti Vadovėlį, kurį galės naudoti su savo anglakalbiais studentais, kuriuos moko VGTU. Tuo pačiu, jisai privalo
pasaulyje anglų kalba kreiptis išsiaiškinti, kuriuos jo atradimus tiktų kitose šalyse pristatyti pranešimais ir straipsniais. Tai padės jam tinkamai bendrauti.
Galiausia, jis gali save toliau brandinti ieškodamas dėsningumų tabako apklausų duomenyse kuriais jisai galėtų nutiesti tiltą per prarają skiriančią teologijąﬁlosoﬁją ir psichologiją-sociologiją. Tai gali vesti prie visai naujų įžvalgų.
IŠBAIGTI Jo svarbiausias įsipareigojimas yra tad surašyti maždaug 300 puslapių Apžvalgą šimtai savo atliktų tyrimų išvadų. Jisai yra suskirstęs Apžvalgą į 12
skyrių:
1) Kaip gvildenti savo klausimą. Vadovėlio santrauka.
2-7) Iš sąlygiškos tiesos į besąlygišką tiesą. Dr.Kulikauskas išplės savo 2014 m. išleistą iliustruotą santrauką.
8-11) Besąlygiška tiesa. Dr.Kulikausko straipsniu "Dievo šokis" remsis 8-tas skyrius. Jisai šiuo metu gvildena, Kaip žmonės elgiasi? ir Kaip jie turėtų
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elgtis? su tikslu suvesti metaﬁziką, kurią pristatys 9-tu skyriumi. Savo išsiaiškinimo būdų apžvalga užpildys 10-tą skyrių. Jo straipsniu apie maldos
taikymo dinamiką remsis 11-tas skyrius.
12) Kaip gyventi nežinant. Tai gali būti ne galutinis žodis, tiesiog asmeninis liudijimas, ką reiškia gyventi Dievo požiūriu yra ypač Jėzaus sumanymu
steigti dangaus karalyste, šviesuolių, skeptikų, "skurdžiadvasių" kultūrą.
Jam svarbiausias iššūkis yra išbaigti 9-tam skyriui savo metaﬁzinę sąvokų kalbą. Šiuo metu tirdamas elgesį ir dorovę jisai ryškina trijų sąvokinių kalbų
dinamiką: pagrindimo (kaip iškyla rūpesčiai), įvardijimo (kaip žodžiai įgauna reikšmę) ir pasakojimo (kaip įvyksta įvykiai). Iki 2018 m. kovo mėn. jam pavyks
surašyti savo sprendimus arba jam trukdančias technines kliūtis. Jam tad liks metai surašyti savo Apžvalgą iki 2019 m. balandžio mėn. Jam talkininkaus
doktorantas, kuris tirs, kaip jo sistema siejasi su kitomis vakarų, indų, kinų, japonų, islamo, judaizmo ﬁlosoﬁjose.
ĮKVĖPTI 2016 m. gruodžio mėn., dr.Kulikauskas pradėjo rengti kasmėnesines, keturias valandas trunkančias dirbtuves, kaip gvildenti savo klausimą.
Pirmąsias dirbtuves Vilniuje (Kaip teigiamai veikti žmogų?) ir Klaipėdoje (Kaip vystosi rūpesčiai?) lankė vidutiniškai 9 žmonės, daugiausiai dėstytojai,
mokytojai, magistrantai ir doktorantai. Dirbtuvių rengimui, pasirengimui joms ir jų aprašymui reikia skirti maždaug vieną dieną. Dr.Kulikauskui talkininkaus
du rengėji ir ﬁlmuotojas. VGTU jisai taip pat vedė ﬁlosoﬁjos pratybas, kuriose mokino studentus, kaip gvildenti savo klausimus. Tokie bus jo, kaip švietėjo,
nedideli įsipareigojimai. Visa ši veikla labai vaisinga ir Vadovėliui teikia puikiausių įžvalgų.
ATRASTI Pranešimų skaitymą ir straipsnių rašymą galima suvokti, kaip tikslingo bendravimo iššūkį. Tikslas yra dalintis atradimais taip, kad būtų prasminga
tiek pačiam, tiek kuriai akademinei bendruomenei. Dr.Kulikausko strategija valdyti riziką veda jį reikštis internetiniuose archyvuose (philpapers.org, arxiv.org,
researchgate.net) ir pagalbos forumuose (stackexchange.com), rašyti panašiais dalykais besidomintiems akademikams, ir siųsti paraiškas dalyvauti
renginuose (philevents.org) 2013-2017 m. jisai Lietuvos konferencijose skaitė 12 pranešimų apie savo originalios ﬁlosoﬁjos įvairius bruožus. 2017-2020 jisai
be vargo skaitys dar 12 pranešimų Lietuvoje, o kas svarbiau, skaitys 12 pranešimų kitose šalyse. Jisai šiuo metu siunčia paraiškas, tad tikisi savo pirmą
pranešimą skaityti 2017 m. spalio mėn., ir po to kas 2 mėnesius, iš viso 9 pranešimus iki 2019 m. balandžio mėn. Tai padės jam susipažinti su akademikais
galinčiais jį nukreipti į tinkamiausius akademinius leidinius. Jisai numatęs išplėsti Lietuvoje skaitytus pranešimus, jų pagrindu paskelbti 12 straipsnių. Jisai
tikisi pirmą straipsnį paskelbti 2018 m. liepos mėn., ir po to, kas 2 mėnesius, iš viso 5 straipsnius iki 2019 m. balandžio mėn. Kitos, dar nepaskelbtos temos
yra jo pasakojimo teorija, nesusivedimų taksonomija, ir jo metaﬁzikos sąsajos su kategorijų teorija (tikslios sekos, Yoneda lema, Gyvatės lema, Bott
periodiškumas).
PATIKRINTI Jo 12-tasis straipsnis sies jo elgesio ir dorovės teorija su jo panagrinėjimu apklausos duomenų, kaip vartojamos cigaretės, elektroninės cigaretės
ir kanapės. Jisai būtent gerai susipažinęs su Kalifornijos tabako apklausa 50,000 studentų, kurioje 1% pogrupė sudaro 500 studentų! Jis išrikiuos asmenis
pagal įvairius gradientus, kaip antai, kiek jų įsitikinimai palaiko ar atmeta rūkymą, arba kiek jų draugų rūko (visi, dauguma, kai kurie, ar jokie), ir taipogi telks
asmenis hierarchiškai, pavyzdžiui, niekada nerūkę, buvę rūkoriai ir dabartiniai rūkoriai. Nagrinėdamas savotiškas grupes, kaip antai, "niekada nerūkę
studentai, kurių visi draugai rūko" arba "rūkoriai, neturintys rūkančių draugų", jisai išnarplios elgesio, ketinimų, įsitikinimų, aplinkybių, draugų ir
bendraamžių įtakas. Iki 2019 m. balandžio mėn. jisai žinos ar jam pavyks paskelbti teigiamą arba neigiamą rezultatą, ar jam tiesiog nutraukti tyrimą.
4. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas (sklaida), planuojama pateikti produkcija
Humanitariniai ir socialiniai mokslai
Nurodytu laiku bus pateiktos ataskaitos ir (jei numatoma) ši mokslinė ir (ar) kita produkcija, kurioje paskelbti (bus paskelbti) projekto
vykdymo metu gauti mokslinių tyrimų rezultatai:
Eil.
Produkcijos
Produkcijos
Planuojamos produkcijos apibūdinimas
Parengtumo lygis
Nr.
rūšis
rūšies vienetų
Kartu su 2019-04-08 Kartu su 2020-10-08
skaičius
teikiama tarpine
teikiama baigiamąja
ataskaita:
ataskaita:
1
Surašyti savo ﬁlosoﬁjos visapusišką Apžvalgą, lietuvių kalba, parengtas (-a) ir
išleistas (-a) (paskelbtas
Monograﬁja
1
300 psl.
recenzuotas rankraštis (-a))
2
Pristatyti mokslą, kaip gvildenti bet kokį klausimą. Anglų
išleistas (-a) (paskelbtas
Vadovas, žinynas
1
kalba, "A Handbook for Investigators", 200 psl.
(-a))
3
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Tado Snuviškio
surengtas (-a)
klausimą, Kaip diegti gyvybės vertybė?
4
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Rūta Jakštonienės
surengtas (-a)
klausimą, Kaip reikia užauginti tikrumą?
5
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Zenono Anušausko
surengtas (-a)
klausimas, Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu
dirbtų našiau, kaip atskirai?
6
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Andriaus Kulikausko surengtas (-a)
klausimą, Kaip parašyti vadovėlį, kad būtų naudinga
skaitytojui?
7
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Tautvydo Vėželio
surengtas (-a)
klausimą, Kokia būties prasmė?
8
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Ieva Vaitkevičiūtės
surengtas (-a)
klausimą, Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
9
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Vitalijaus Denisovo
surengtas (-a)
klausimą, Ar jauduliai yra pastovi būsena?
10
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Gedimino Griciaus
surengtas (-a)
klausimą, Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno
rodikliais?
11
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Zenono Anušausko
surengtas (-a)
klausimas, Kaip įveikti alkoholizmą Lietuvoje?
12
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Dovid Katzo
surengtas (-a)
Nacionalinis
klausimą, Kaip galiu padėti kultūrai ir jos kalbai išlikti?
mokslinis
36
13
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Andriaus Kulikausko surengtas (-a)
seminaras
klausimą, Kaip dorai elgtis dorovės liūne kada nesvarbu kaip
elgsiesi, vis tiek bus blogai?
14
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Thomas Gajdosiko
surengtas (-a)
klausimą, Kaip man sutvarkyti savo gyvenimą, kad tikrai taip
gyvenčiau?
15
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Rūta Jakštonienės
surengtas (-a)
klausimą, Iš kur ateina kūrybinis pradas?
16
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Sauliaus Jusionio
surengtas (-a)
klausimas, Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų buki?
17
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Tautvydo Vėželio
surengtas (-a)
klausimą, Kaip pakeisti neteisingą burbulo ekonomiką į
teisingą sveiką ekonomiką?
18
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Alvydo Klimo klusimą, surengtas (-a)
Kas lemia studentų elgesį?
19
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Tomo Kiaukos
surengtas (-a)
klausimas, Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė?
20
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Tado Snuviškio
surengtas (-a)
klausimą, Kokiu būdu žmonių skirtingumas išsivysto?
21
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Andrej Schelkun
surengtas (-a)
klausimą, Kaip tinkamiausiai meniškai vaizduoti garsą?
22
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Andriaus Kulikausko surengtas (-a)
klausimą, Kodėl yra keturios klasikinės Lie algebros?
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Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Rimvydo Krasausko
klausimą, Kokia mano paskirtis?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Jovilės Barevičiūtės
klausimą, Kaip darniai ir tvariai suderinti fundamentalias
akademines žinias bei intelektualines madas bei inovacijas
šiuolaikiniame universitete?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Tado Snuviškio
klausimą, Kaip apibrėžti gyvybę?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Danutės Vervečkienės
klausimą, Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Tomo Kačerausko
klausimą, Kas yra komunikacija?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Laimos Monginaitės
klausimą, Kokia mano misija?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Audronės
Anušauskienės klausimą, Kaip siekti, kad žmonės labiau tikėtų
Dievą?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Nadieždos Pokštienės
klausimą, Kodėl yra taip sunku sąžiningai gyventi?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Raimundo
Vaitkevičiaus klausimą, Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo
laiką?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui, Tado Snuviškio
klausimą, Kas yra valstybė?
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui,
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui,
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui,
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui,
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui,
Sueiname mokytis gvildenti, pavyzdžiui,
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
"Kaip iš asmeninių požiūrių išvesti besąlygišką Dievo požiūrį?"

24

25
26
27
28
29

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
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Žodinis
pranešimas

24

-

surengtas (-a)

-

surengtas (-a)

-

surengtas (-a)

-

surengtas (-a)

-

surengtas (-a)

-

surengtas (-a)

-

surengtas (-a)

-

surengtas (-a)

-

surengtas (-a)

-

surengtas (-a)

padarytas
tarptautiniame mokslo
renginyje ar seminare
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
padarytas
"Kūrybos prasmė ir meno taisyklės"
tarptautiniame mokslo
renginyje ar seminare
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
padarytas
"Atsakomybės tyrimas: Kaip lietuviai skriaudė litvakus"
tarptautiniame mokslo
renginyje ar seminare
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
padarytas
"Mokslas, kaip maldos suveikia"
tarptautiniame mokslo
renginyje ar seminare
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
padarytas
"Amžinai bręsti ar šiaip gyventi? Šviesuolės ir tamsuolės"
tarptautiniame mokslo
renginyje ar seminare
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime "Kas padarytas
jaudinasi, klysta. Polemika su Heidegeriu."
tarptautiniame mokslo
renginyje ar seminare
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
padarytas
"Matematikos grožis žadina vaizduotę"
tarptautiniame mokslo
renginyje ar seminare
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
padarytas
"Matematikos išsiaiškinimo būdų apžvalga"
tarptautiniame mokslo
renginyje ar seminare
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
padarytas
"Nuotaikų aplinkybės: Tang dinastijos poezija ir šiuolaikinė
tarptautiniame mokslo
geometrija"
renginyje ar seminare
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
"Asmeninė vertybė, ją ryškinantys klausimai ir mūsų gyvenimo
rūpesčiai"
Išpuoselėti ir naujai pristatyti mintis išsakytas pranešime
"Dievo šokis: Naujas Šv.Trejybės suvokimas nekrikščionims"

50

Pristatyti mintis apie rūkymo apklausas ir elgesį bei dorovę.

-

51

Pranešimas lietuvių kalba konferencijoje "Rytai-Vakarai"

52

Pranešimas lietuvių kalba ﬁlosoﬁjos ir sociologijos
konferencijoje.

53

Pranešimas lietuvių kalba konferencijoje "Neklasikinė ir XXa.
ﬁlosoﬁja"

54

Pranešimas lietuvių kalba estetikos ir meno ﬁlosoﬁjos
konferencijoje

55

Pranešimas lietuvių kalba konferencijoje "Rytai-Vakarai"

56

Pranešimas lietuvių kalba ﬁlosoﬁjos ir sociologijos
konferencijoje.

57

Pranešimas lietuvių kalba konferencijoje "Neklasikinė ir XXa.
ﬁlosoﬁja"

58

Pranešimas lietuvių kalba estetikos ir meno ﬁlosoﬁjos
konferencijoje

padarytas
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
padarytas
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
padarytas
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
padarytas
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
padarytas
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
padarytas
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
padarytas
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
-

surengtas
surengtas
surengtas
surengtas
surengtas
surengtas
-

(-a)
(-a)
(-a)
(-a)
(-a)
(-a)

-

-

-

-

-

-

-

-

padarytas tarptautiniame
mokslo renginyje ar
seminare
padarytas tarptautiniame
mokslo renginyje ar
seminare
padarytas tarptautiniame
mokslo renginyje ar
seminare
-

-

-

-

-

-

-

padarytas
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
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59

Pranešimas lietuvių kalba konferencijoje "Rytai-Vakarai"

60

61

62

63
64
65
66
67
68
69
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Užsienio
tarptautinis
mokslo leidinys

70
71
72
73
74

12

-

padarytas
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
Pranešimas lietuvių kalba ﬁlosoﬁjos ir sociologijos
padarytas
konferencijoje.
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
Pranešimas lietuvių kalba konferencijoje "Neklasikinė ir XXa. padarytas
ﬁlosoﬁja"
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
Pranešimas lietuvių kalba estetikos ir meno ﬁlosoﬁjos
padarytas
konferencijoje
nacionaliniame mokslo
renginyje ar seminare
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Kaip iš
išleistas (-a) (paskelbtas asmeninių požiūrių išvesti besąlygišką Dievo požiūrį?"
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Kūrybos
išleistas (-a) (paskelbtas prasmė ir meno taisyklės"
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Atsakomybės
išleistas (-a) (paskelbtas tyrimas: Kaip lietuviai skriaudė litvakus"
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Mokslas, kaip išleistas (-a) (paskelbtas maldos suveikia"
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Amžinai bręsti išleistas (-a) (paskelbtas ar šiaip gyventi? Šviesuolės ir tamsuolės"
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Kas jaudinasi, išleistas (-a) (paskelbtas klysta. Polemika su Heidegeriu."
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Matematikos
parengtas (-a)
išleistas (-a) (paskelbtas
grožis žadina vaizduotę"
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Matematikos
parengtas (-a)
išleistas (-a) (paskelbtas
išsiaiškinimo būdų apžvalga"
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Nuotaikų
išleistas (-a) (paskelbtas
aplinkybės: Tang dinastijos poezija ir šiuolaikinė geometrija"
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Asmeninė
išleistas (-a) (paskelbtas
vertybė, ją ryškinantys klausimai ir mūsų gyvenimo rūpesčiai"
(-a))
Išplėsti ir surašyti mintis išsakytas pranešime "Dievo šokis:
išleistas (-a) (paskelbtas
Naujas Šv.Trejybės suvokimas nekrikščionims"
(-a))
Pristatyti mintis apie rūkymo apklausas ir elgesį bei dorovę.
išleistas (-a) (paskelbtas
(-a))

5. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinė kompetencija bei projekto vykdytojų grupės sudėties pagrindimas
Dr.Kulikausko kertinė vertybė yra gyventi tiesa. Jo atsidavimui ir troškimui Dievo akivaizdoje atitinka jo, kaip mąstytojo, rašytojo ir rengėjo išsąmūs gebėjimai.
Jisai puikus ir kitus įkvėpia gyventi puikiais.
Dr.Kulikauskas yra vienas iš labiausiai išsilavinusių mokslininkų Lietuvoje. Jisai turi bakalauro laipsnius iš matematikos ir ﬁzikos iš Čikagos universiteto, 1986
m., ir daktaro laipsnį iš matematikos iš Kalifornijos universiteto, San Diege, 1993 m. Jisai taip pat metus laisvu klausytoju mokėsi ﬁlosoﬁjos pas dr.R.Pavilionį
Vilniaus universitete, 1988-1989 m., Sąjūdžio metais. Doktorantu būdamas taip pat lankė sintaksės, automatų teorijos ir Kanto ﬁlosoﬁjos pamokas.
Jis yra nepaliaujamai originalus, savarankiškas tyrinėtojas. 2013-2017 m. savo 12 pranešimų jisai rėmėsi šiais tyrimais:
1989 Jis parodė, kaip proto būsenas nusakantys visko padalinimai sudaro aštuonių būsenų ratą, kuriame sąmoningumas mus vis trimis požiūriais veda
pirmyn.
1993 Jisai "proto žaidimais" išvedė 12 aplinkybių, vaizduotės žodyną, ir taip permąstė Kanto 12 kategorijų.
1995 Jis sukūrė modelį išvedantį jaudulius iš proto lūkesčių.
1996-1998 Jis išvystė terapiją, paaiškinančią, jog žmogus, kažką pergyvenantis yra supainiojęs širdies ir pasaulio tiesas.
2004-2010 Jisai iš 700 šviesuolių surinko jų kertines vertybes, jas nagrinėjo, taip pat surūšiavo 200 jų gvildenamų klausimų.
2008 Jis išmąstė, kaip visos jo pastebėtos sandaros išplaukia įsivaizduojant, kaip Dievas gvildena, Ar Dievas būtinas?
2011 Jis susistemino 24 matematikos išsiaiškinimo būdus.
2011 Jis apžvelgė Jėzaus išsiaiškinimo būdus ir pastebėjo, kaip Sūnus palaikė "gerąjį vaiką" betgi Tėvas palaikė "blogąjį vaiką".
2010-2013 Jis išreiškė savo ﬁlosoﬁją stambiomis meno parodomis, kuriomis savo minčių esmę suvedė į posakius, "Dievas nebūtinai geras", "Gyvenimas
nebūtinai teisingas".
2014-2016 Jis išvystė pirminės, antrinės ir tretinės atsakomybės teoriją, kuria peržiūrėjo 25,000 puslapių beišaiškinant lietuvių tautos vadovų vaidmenį
Holokauste.
2015 Jis apžvelgė 40 pavyzdžių kaip kaime meldėsi dviese trise ir veiksmingumą paaiškino dviprasmiškai atvirų ir uždarų sistemų entropija.
2016 Jis parodė, kaip Tang dinastijos eilių sukeltos nuotaikos paaiškintinos geometrinių transformacijų, keičiančių ribą tarp savęs ir pasaulio.
2017 Dirbtuvėse jis dalyvių išsakytus asmeninių rūpesčių pavyzdžius surūšiavo į 8 rūšis, kurias paskui susiejo su čiabūties sąlygomis.
Štai tik dalis maždaug 200 kūrybingų tyrimų, kuriuos jisai yra paminėjęs savo išsiaiškinimo būdų duomenų bazėje.
Nors jisai tėra paskelbęs tik kelis akademinius straipsnius, jisai yra sėkmingas rašytojas. Kaip verslininkas visuomenininkas, jis penkis kart laimėjo paramą
keliauti skaityti pranešimus, įskaitant į MIT medijų laboratorijos Think Cycle rengtoje konferencijos Bangalore, Indijoje, skaityti pranešimą "Visko išdalinimo
rinka". Chris Messina šį straipsnį iškėlė, kaip jį įtakojusį steigiant pasaulinį BarCamp nekonferencijų judėjimą.
Dr.Kulikausko galutinis tikslas yra įkvėpti visus itin asmeniškai, kurybingai tirti. Jisai yra subūręs jį palaikančią rinktinę:
Tadas Snuviškis stoja į doktorantūrą. Jisai moka 10 kalbų ir domisi ﬁlosoﬁnėmis sistemomis. Jisai įsisąmonys dr.Kulikausko sistemą, padės jam Apvalgai
rinkti pavyzdžių iš įvairiausių kultūrų, ir rengs dirbtuves.
Rūta Jakštonienė, VDA Klaipėdos šiuolaikinio meno ir medijų studijų programos vadovė, taip pat rengs dirbtuves.
Zenonas Anušauskas iš Andriaus kaimo, Eičiūnai, yra ﬁlmuotojas, kuris padės su dirbtuvėmis kaime ir po visą Lietuvą.
Rimvydas Vaitkevičius yra statistikas aptarnaujantis psichologus.
Fizikas doc.Thomas Gajdosik, matematikas doc. Rimvydas Krasauskas ir žydų šviesuolis prof. Dovid Katz, kaip visada, bus dr.Kulikausko patarėjai, jo
mintis palaikys ar supeiks.
Dr.Zhu aptariamas Nr.6.
6. Projekto partnerių indėlis į projektą, projektą įgyvendinančių institucijų sąveika

6 iš 11
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Dr. Shu-Hong Zhu yra žvaigždė tarp viešosios sveikatos mokslininkų, rengiančių rūkoriams konsultavimus telefonu, kaip mesti rūkyti. Jis yra CRITC,
Kalifornijos rūkorių pagalbos linijos ir Azijiečių rūkorių pagalbos linijos direktorius. Jam dirba 100 žmonių, kurie padeda dešimtims tukstančiams mesti rūkyti.
Jo centrai pasaulyje žinomi, kaip tokių paslaugų kūrėjai. Be to, dr.Zhu yra kūrybingas mokslininkas, kurio aukšti standartai duoda ﬁlosoﬁjai naudingų vaisių.
Bendrai, ar konsultavimas tikrai padeda? Tai neakivaizdu! Tačiau rūkymo atveju pasekmės yra neįprastai ryškios. Rūkoriams, bandantiems mesti, arba
pasiseka, arba nepasiseka. Iš tų, kuriems pavyko vieną parą nerūkyti, kiek visus metus išlieka nerūkę? 4.1% kontrolinėje grupėje, nesulaukiusių patarimų
telefonu, ir 7.5% iš tų, kurie sulaukė tokių patarimų. Sveikatos politika reikalavo, kad iškart nesulaukę patarimų turėjo visgi turėti galimybę pakartotinai
paskambinti ir jos sulaukti. Užtat šis tyrimas turėjo būti sustatytas nurašyti atitinkamą "virtualią" grupę tarp tų, kurie iškart sulaukė patarimų. Galiausiai,
neįprastai didelio dalyvių skaičiaus dėka - 3,279 - dr.Zhu ir jo rinktinei pavyko 2002 m. paskelbti Naujosios Anglijos medicinos žurnale, kad konsultavimas
tikrai, užtikrintai padėjo. Šis pavyzdys parodo duomenų gausą ir tyrimų jautrumą reikalingi įrodant, jog konsultavimas tikrai padeda.
Dr.Kulikauskas nuo 2012 m. dirba Dr.Zhu nuotoliniu būdu (per Skype ir elektroniniu paštu) kaip rašymo konsultantas. Dr.Kulikauskas suveda literatūrą,
nagrinėja duomenis ir statistiką, pasisako ypatingai tabako kontrolės klausimais ir taiso straipsnius.
Dr.Zhu ir UCSD parūpins priėjimą prie apklausų, kaip antai, Kalifornijos tabako apžvalgą, kuri maždaug 50,000 jaunuolių paklausia maždaug 200 klausimų.
Jie padės su statistikos klausimais ir su teoretiniais klausimai apie psichologiją ir viešąją sveikatą. Jie taip pat kritikuos dr.Kulikausko straipsnių juodraščius,
kiek jie remiasi apklausomis.
Dr.Kulikauskas taiko savo įgūdžius, kaip duomenų bazių programuotojas ir duomenų analitikas išnarplioti dėsningumus tarp elgesio gradientus (pavzdžiui,
kaip intensyviai rūkoma) ir dvinarius pasirinkimus (pavyzdžiui, ar žada mesti rūkyti, ar jau kada bandė mesti). Jisai bandys įžvelgti, kiek paskiras asmuo gali
išsiskirti nuo bet kokios pogrupės. Kaip ﬁlosofas, jisai tirs, modeliuos ir patikrins susijusias mintis apie elgesį ir dorovę: kaip žmonės išmoksta atsakyti už ribą
tarp savo proto ir "grupės proto"; kaip dalyvavimas kelios subkultūrose skatina savarankišką mąstymą; kaip įsiklausymas į savo nuotaikas padeda mums
bręsti, permąstant savo įsitikinimus įvairose jausminėse aplinkybėse, tuo tarpu svaigalais pabėgame nuo savo nuotaikų ir taikomės į savo bendraminčius.
Ši partnerystė prasminga VGTU, kaip technikos universitetui, kadangi ji parodo, kaip ﬁlosoﬁja, psichologija ir sociologija gali puikiai remtis matematika,
statistika ir kompiuterija.
7. Projekto tarptautiškumas ir pagrindinių projekto vykdytojų patirtis tarptautinio bendradarbiavimo srityje
Dr.Kulikausko pasiūlymas pripažįsta Lietuvą pasaulio šviesuolių kultūros židiniu. Lietuviškas tautinis išsiauklėjimas yra jį įkvėpęs trokšti sutelkti šviesuolių
tautą, būtent Jėzaus Pamokslo nuo kalno dvasia.
Dr.Kulikauskas gimė lietuviškoje šeimoje, Kalifornijoje, 1964 m. Jis 1998 m. pasinaudojo savo teise atstatyti Lietuvos pilietybę. Užtat jo meilė lietuvių kalbai, jo
dalyvavimas Lietuvos konferencijose ir jo gyvenimas Lietuvos kaime savaime prisideda prie Lietuvos įtraukimo į platesnį pasaulį.
Jo dabartinis pasiūlymas yra labai įkvėptas "Minčių sodo", jo internetinės laboratorijos, kuria 1998-2010 m. aptarnavo ir telkė pasaulio šviesuolius. "Minčių
sodas" reiškia minčių sodą, kaip dalyviai sužinodavo. Šiais lietuviškais žodžiais puošiasi vikipedija kisvahilių kalba, XML teminiams žemėlapiams autorinė
grupė, Blogging Positively vadovas kovojantiems su HIV/AIDS epidemija, ir šimtai kitų internetinių sumanymų.
"Minčių sodas" buvo tarsi praktinės ﬁlosoﬁjos paroda:
Internetinės darbo grupės buvo pagrįstos jų vadovų kertinėmis vertybėmis: F.Nahrada, Viena - optimali sąveika (šviesūs kaimai), J.Feldman, Rod
Aislandas - visapusiška pagalba (Afrika), P.McLean, Londonas - mokytis vieniems iš kitų (nuotolinis mokymasis), J.Rogers, Velsas - dalyvi visuomenė
(visuomeninės valiutos), S.Kongere, Kenija - pasiryžimas auka (plėtra), A.Anušauskienė, Lietuva - veikti vis plačiau (veikla), E.Hurn, Wales - kovoti taikiai
(nesmurtasa), S.Bosserman, Ohio - visuomeninis žemės ūkis.
"Minčių sodas" surengė įspūdingą Taikos piramidę: 100 taikdarių Kenijoje ir 100 internetinių talkininkų, kuriuos dr.Kulikauskas mokino, kaip bendrauti
su smurtaujančiais su tikslu sustabdyti išžudymą kurstomą Kenijoje, 2008 m.
Dr.Kulikauskas buvo vienas iš 16 Knight News Challenge premijos laimėtojų atrinktų iš 1,000 dalyvių. Jisai laimėjo $15,000 ir teisę rašyti kas savaitę PBS
svetainės IdeaLab bloge apie savo sumanymą sukurti priemonę, Įtrauktuvą, įtraukti dalyvius Afrikoje.
"Minčių sodo" rinktinė iš Serbijos, Kenijos, Izraelio-okupuotos Palestinos, Misūrio, Nigerijos, Indijos, Kamerūno ir Lietuvos surengė "Mano maisto
istorija", rinkinį 2,000 pasipasakojimų apie maistą, už $24,000, kaip parodomąjį sumanymą Silikono slėnio organizacijai UnaMesa Association.
Dr.Kulikauskas sukūrė importavimo/eksportavimo formatą mintis tvarkančioms programinėms įrangoms, kurį ﬁnansavo TheBrain ir MindManager.
Jis taip pat Vilniuje surengė Europos sąjungos tematinio tinklo COMMUNIA dirbtuves, "Doras visuomenės turtas: Debatai abejotinų veiklų klausimais".
"Minčių sodas" aptarnavo 30 užsakovų šviesuolių rinktinėms, atvirai kuriantiems visuomenės turtui priklausantį turinį arba atviro kodo programinę
įrangą.
Galiausiai, "Minčių sodas" nepasiteisino, kaip įmonė. Jos kultūra buvo per daug silpni, bet visgi, buvo išskirtinė. Susitelkimas į kertines vertybes ir
gvildenamus klausimus leido šviesuoliams bendradarbiauti atvirai, visuomenės turto pagrindais, sąžiningai.
Dr.Kulikauskas toliau susitelkė kurti savo ﬁlosoﬁjos teorinius pamatus, savo Apžvalgą. Jis taip pat pradėjo save įtvirtinti akademiku, kaip kad šiuo pasiūlymu.
12 akademinių straipsnių, kuriuos tikisi paskelbti, gali sulaukti dėmesio, o dr.Zhu tikrai jį palaikys šiame ir ateities sumanymuose. Į sąmatą įtrauktos kelionės į
UCSD darbo pradžioje ir pabaigoje. Dr.Kulikauskas išnaudos įvairiausias galimybes tose kelionėse, taip pat savo kelionėse į 10 kitų vietovių, kuriose skaitys
pranešimus.
Visgi, įspūdingiausias pasiekimas bus vietinis ratelis gvildentojų, kuriems smagu gvildenti savo klausimus, padėti vienas kitam dirbtuvėse, naudotis Vadovėliu,
ir mąstyti bendra sąvokų kalba, kurią Apžvalga pristatys. Jeigu dr.Kulikauskas ir jo rinktinė išmoks, kaip įkvėpti vietinę veiklą, tuomet Vadovėlis įkvėps
pasekėjus visame pasaulyje, visai kaip Lordo Baden-Powell'io knyga, "Skautybė berniukams".
8. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų vykdyti moksliniai tyrimai ir gauta mokslinė ir (ar) technologinė produkcija
2012-2017 metais dr.Kulikauskas dirbo rašymo konsultantu dr.Zhu ir Kalifornijos universitetui, San Diego. Jisai padėjo dr.Zhu rašyti straipsnius apie tabako
kontrolę Šie straipsniai svarstė kokias išvadas teiktinos viešajai politikai atsižvelgiant į cigarečių, elektroninių cigarečių ir kanapių besikeičiantį populiarumą.
Universiteto taisyklės draudė dr.Kulikauską priskirti prie bendraautorių nes jos neleidžia nedarbuotojus samdyti tyrėjais.
Dr.Kulikauskas šimtus valandų nagrinėjo dvi apklausas, UCSD rūkymo tyrimą maždaug 10,000 suaugusių bei Kalfornijos tabako apklausą maždaug 50,000
moksleivių ir gimnazistų. Jisai apmąstė daugybę teoretinių klausimų, kuriuos aptarė su dr.Zhu bet kurie nesutilpo į pastarojo, CRITC vadovo, užduotis.
Dabartinis sumanymas suteikia dr.Kulikauskui galimybę šių duomenų gausą pritaikyti nagrinėjant ﬁlosoﬁnius elgesio ir dorovės klausimus.
9. Įgaliotos institucijos leidimo atlikti mokslinius tyrimus reikalingumas
NE
10. Papildoma informacija
IV. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA
Išlaidų pavadinimas

Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
2017 m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 iš 11

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo ir kitos įmokos
Išlaidos paslaugoms
Išlaidos autoriniams darbams
Išlaidos prekėms
Išlaidos komandiruotėms

2018 m.
6570
2049
0
0
0
1100

21830
6807
500
0
0
5300

2019 m.
22080
6885
1500
0
0
3100

2020 m.
12800
3991
2000
0
0
1700

Iš viso:
63280
19732
4000
0
0
11200
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7. Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti
8. Netiesioginės išlaidos
9. Papildomos netiesioginės išlaidos mokslinei įrangai
eksploatuoti
Iš viso:

http://junkis.lmt.lt/KALBA/XXXXX/spausdinti_sa...

0
2155
0

0
7284
0

0
7616
0

0
4698
0

0
21753
0

11874

41721

41181

25189

119965

V. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS PAGRINDIMAS
1. DARBO UŽMOKESČIO PAGRINDIMAS
Eil. Projekto
Projekto vykdytojo
Nr. vykdytojo
pareigybė projekte
vardas, pavardė

1
1

2

2
Andrius Jonas
Kulikauskas

3
projekto vadovas (mokslo
darbuotojas)
Atliekami darbai:
projekto vadovas (mokslo
darbuotojas)
Atliekami darbai:
projekto vadovas (mokslo
darbuotojas)
Atliekami darbai:
projekto vadovas (mokslo
darbuotojas)
Atliekami darbai:
jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Atliekami darbai:
jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Atliekami darbai:
jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Atliekami darbai:
jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Atliekami darbai:

3

jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Atliekami darbai:
jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Atliekami darbai:
jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Atliekami darbai:
jaunesnysis mokslo
darbuotojas
Atliekami darbai:

4

5

8 iš 11

Specialistas, įgijęs aukštąjį
universitetinį išsilavinimą
Videographer
Atliekami darbai:
Specialistas, įgijęs aukštąjį
universitetinį išsilavinimą
Videographer
Atliekami darbai:
Specialistas, įgijęs aukštąjį
universitetinį išsilavinimą
Videographer
Atliekami darbai:
Specialistas, įgijęs aukštąjį
universitetinį išsilavinimą
Videographer
Atliekami darbai:
Specialistas, įgijęs aukštąjį
universitetinį išsilavinimą
Statistician
Atliekami darbai:
Specialistas, įgijęs aukštąjį
universitetinį išsilavinimą
Statistician

Projekto vykdymo
metai

4
2017

Projekto Darbo ir Pareigybės valandinis Darbo
Socialinio Įmokos į
vykdymo atostogų atlygis, Eur/val.
užmokestis draudimo Garantinį
mėnesių valandų
per metus įmokos, fondą, Eur
skaičius skaičius
su
Eur
per
didžiausias pritaikytas atostogų
metus
rezervu,
leistinas
Eur
(6x8)
5
6
7
8
9
10
11
4
500
12.14
10
5000
1549
10

Tyrimų vykdymas, pranešimų rašymas.
2018
12
1500

12.14

10

15000

4647

30

10

15000

4647

30

Tyrimų vykdymas, pranešimų, straipsnių ir monograﬁjos rašymas.
2020
9
1000
12.14
10

10000

3098

20

Tyrimų vykdymas, straipsnių ir monograﬁjos rašymas.
Iš viso:
37
4500

45000

13941

90

960

297.41

1.92

Tyrimų vykdymas, pranešimų ir straipsnių rašymas.
2019
12
1500
12.14

2017

4

160

6.28

6

Vadovo ﬁlosoﬁjos įsisavinimas, papildymas pavyzdžiais, atpasakojimas ir taikymas gvildenant savo
klausimus. Dirbtuvių rengimas, aptarimas.
2018
12
500
6.28
6
3000
929.4

6

Vadovo ﬁlosoﬁjos įsisavinimas, papildymas pavyzdžiais, atpasakojimas ir taikymas gvildenant savo
klausimus. Dirbtuvių rengimas, aptarimas.
2019
12
500
6.28
6
3000
929.4

6

Vadovo ﬁlosoﬁjos įsisavinimas, papildymas pavyzdžiais, atpasakojimas ir taikymas gvildenant savo
klausimus. Dirbtuvių rengimas, aptarimas.
2020
9
180
6.28
6
1080
334.58
2.16
Vadovo ﬁlosoﬁjos įsisavinimas, papildymas pavyzdžiais, atpasakojimas ir taikymas gvildenant savo
klausimus. Dirbtuvių rengimas, aptarimas.
Iš viso:
37
1340
8040 2490.79
16.08
2017

4

60

6.28

6

360

111.53

0.72

Vadovo ﬁlosoﬁjos įsisavinimas, papildymas pavyzdžiais, atpasakojimas ir taikymas gvildenant savo
klausimus. Dirbtuvių rengimas, aptarimas.
2018
12
160
6.28
6
960
297.41
1.92
Vadovo ﬁlosoﬁjos įsisavinimas, papildymas pavyzdžiais, atpasakojimas ir taikymas gvildenant savo
klausimus. Dirbtuvių rengimas, aptarimas.
2019
12
160
6.28
6
960
297.41
1.92
Vadovo ﬁlosoﬁjos įsisavinimas, papildymas pavyzdžiais, atpasakojimas ir taikymas gvildenant savo
klausimus. Dirbtuvių rengimas, aptarimas.
2020
9
120
6.28
6
720
223.06
1.44
Vadovo ﬁlosoﬁjos įsisavinimas, papildymas pavyzdžiais, atpasakojimas ir taikymas gvildenant savo
klausimus. Dirbtuvių rengimas, aptarimas.
Iš viso:
37
500
3000
929.41
2017

4

50

5.38

6

5

250

77.45

0.5

Dirbtuvių ﬁlmavimas, vaizdo įrašų redagavimas ir viešinimas
2018
12
200
5.38
5

1000

309.8

2

Dirbtuvių ﬁlmavimas, vaizdo įrašų redagavimas ir viešinimas
2019
12
200
5.38
5

1000

309.8

2

Dirbtuvių ﬁlmavimas, vaizdo įrašų redagavimas ir viešinimas
2020
9
150
5.38
5

750

232.35

1.5

Dirbtuvių ﬁlmavimas, vaizdo įrašų redagavimas ir viešinimas
Iš viso:
37
600

3000

929.4

6

2017

4

0

5.38

0

0

0

0

2018

12

50

5.38

5

250

77.45

0.5
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Atliekami darbai:
Specialistas, įgijęs aukštąjį
universitetinį išsilavinimą
Statistician
Atliekami darbai:
Specialistas, įgijęs aukštąjį
universitetinį išsilavinimą
Statistician
Atliekami darbai:
6
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Statistiniai skaičiavimai ir patarimai
2019
12
100

5.38

5

500

154.9

1

Statistiniai skaičiavimai ir patarimai
2020
9
50

5.38

5

250

77.45

0.5

1000

309.8

2

9.1

0

0

0

0

2018
12
60
9.1
9
Patarimai matematikos klausimais. Dalyvavimas dirbtuvėse.
2019
12
60
9.1
9
Patarimai matematikos klausimais. Dalyvavimas dirbtuvėse.
2020
9
0
9.1
0

540

167.29

1.08

540

167.29

1.08

0

0

0

1080

334.58

2.16

0

0

0

540

167.29

1.08

540

167.29

1.08

0

0

0

Statistiniai skaičiavimai ir patarimai
Iš viso:
37
200

mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:
mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:
mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:
mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:

2017

4

Iš viso:
7

mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:
mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:
mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:
mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:

2017

37

120

4

0

9.1

0

2018
12
60
9.1
9
Patarimai tikslųjų mokslų klausimais. Dalyvavimas dirbtuvėse.
2019
12
60
9.1
9
Patarimai tikslųjų mokslų klausimais. Dalyvavimas dirbtuvėse.
2020
9
0
9.1
0
Iš viso:

8

0

mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:
mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:
mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:
mokslo darbuotojas
Atliekami darbai:

2017

37

120

4

0

9.1

2018
12
60
9.1
Patarimai religijos klausimais. Dalyvavimas dirbtuvėse.
2019
12
60
9.1
Patarimai religijos klausimais. Dalyvavimas dirbtuvėse.
2020
9
0
9.1
Iš viso:

37

120

Iš viso projekto vykdytojams:

37

7500

1080

334.58

2.16

0

0

0

0

9

540

167.29

1.08

9

540

167.29

1.08

0

0

0

0

1080

334.58

2.16

63280 19604.14

126.56

Iš viso projekto vykdytojams 2017 m.:

4

770

6570

2035.39

13.14

Iš viso projekto vykdytojams 2018 m.:

12

2590

21830

6762.93

43.66

Iš viso projekto vykdytojams 2019 m.:

12

2640

22080

6840.38

44.16

Iš viso projekto vykdytojams 2020 m.:

9

1500

12800

3965.44

25.6

2. IŠLAIDŲ PASLAUGOMS PAGRINDIMAS
Eil. Paslaugos pavadinimas ir planuojamų
Nr.
išlaidų pagrindimas

Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
2017 m.

2018 m.

2019 m.

Iš viso

2020 m.

4000

1
Straipsnių publikavimo mokesčiai
0
500
1500
2000
2018 metais planuojamų išlaidų pagrindimas Mokestis 1 straipsniui atviros prieigos moksliniame leidinyje kaip antai SAGE Open Access
2019 metais planuojamų išlaidų pagrindimas Mokestis 3 straipsniams atviros prieigos moksliniuose leidiniuose kaip antai SAGE Open Access
2020 metais planuojamų išlaidų pagrindimas Mokestis 1 straipsniui atviros prieigos moksliniame leidinyje kaip antai Plos ONE
Iš viso

0

500

1500

2000

4000

3. IŠLAIDŲ AUTORINIAMS DARBAMS PAGRINDIMAS
Eil. Nr.

Autorinio darbo pavadinimas ir planuojamų išlaidų pagrindimas

Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
Iš viso
4. IŠLAIDŲ PREKĖMS PAGRINDIMAS
Eil. Nr.

Prekės (prekių grupės) pavadinimas ir planuojamų išlaidų pagrindimas

Lėšos projekto vykdymo metais, Eur

1
Iš viso

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. IŠLAIDŲ KOMANDIRUOTĖMS PAGRINDIMAS
Eil. Projekto
Nr. vykdymo
metai
1 2017

Komandiruotės Komandiruotės vieta
trukmė dienomis
Šalis
Miestas
4

Komandiruotės tikslas,
aprašymas

9 iš 11

Vokietijos
Federacinė
Respublika
(išskyrus Berlyną,
Boną)

Miunchenas

Vykstančiųjų Konferencijos
skaičius
mokestis 1
asmeniui, Eur
1

200

Vizos
mokestis 1
asmeniui,
Eur

Maksimali galima Komandiruotei
komandiruotei
skiriama lėšų iš
skirti lėšų suma,
viso, Eur
Eur
0
1660.6
500

Skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje ar dirbtuvėse.
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2 2017

4

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
3 2018

4

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
4 2018

4

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
5 2018

13

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
6 2018

10

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
7 2018

4

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
8 2018

4

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
9 2019

4

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
10 2019

4

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
11 2019

4

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
12 2019

7

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
13 2020

10

Komandiruotės tikslas,
aprašymas
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Jungtinė Didžiosios Oxfordas
Britanijos ir
Šiaurės Airijos
Karalystė (išskyrus
Londoną)

1

200

0

1707.1

600

200

0

1313.1

400

Skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje ar dirbtuvėse.
Lenkijos
Respublika
(Varšuva)

Varšuva

1

Skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje ar dirbtuvėse.
Jungtinės Amerikos San Diegas
1
300
0
2584.6
1500
Valstijos (išskyrus
Niujorką,
Vašingtoną,
Čikagą, Los
Andželą)
Susitikti su partneriu ir skaityti pranešimą Amerikos ﬁlosoﬁjos asociacijos Ramiojo vandenyno skyriaus susirinkime, kovo
28 - balandžio 1 d., 2018 m.
Prancūzijos
Respublika
(išskyrus Paryžių,
Strasbūrą)

Vichy

1

400

0

3963.45

900

Skaityti pranešimą 6-ajame UNILOG, Universalios logikos pasauliniame kongrese, liepos 16-26 d.
Kinijos Liaudies
Respublika
(Pekinas)

Beidžingas

1

200

60

3750

1500

Skaityti pranešimą 24tame Filosoﬁjos pasauliniame kongrese, rugpjūčio 13-20 d., 2018 m.
Prancūzijos
Respublika
(Paryžius)

Paryžius

1

200

0

1414.1

500

200

0

1414.1

500

200

0

1313.1

500

200

0

1707.1

600

200

0

1707.1

600

500

80

2666.05

1400

0

4133.5

1700

29333.9

11200

Skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje ar dirbtuvėse.
Suomijos
Respublika
(Helsinkis)

Helsinkis

1

Skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje ar dirbtuvėse.
Vokietijos
Federacinė
Respublika
(Berlynas)

Berlynas

1

Skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje ar dirbtuvėse.
Jungtinė Didžiosios Edinburgas
Britanijos ir
Šiaurės Airijos
Karalystė (išskyrus
Londoną)

1

Skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje ar dirbtuvėse.
Jungtinė Didžiosios Kembridžas
Britanijos ir
Šiaurės Airijos
Karalystė (išskyrus
Londoną)

1

Skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje ar dirbtuvėse.
Rusijos Federacija Maskva
(Maskva)

1

Skaityti pranešimą Europos psichologijos kongrese, liepos 2-5 d., 2019 m.
Jungtinės Amerikos San Diegas
Valstijos (išskyrus
Niujorką,
Vašingtoną,
Čikagą, Los
Andželą)

1

300

Susitikti su partneriu aptarti veiklą ir skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje.
Iš viso

13

3300

140

6. IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM TURTUI ĮSIGYTI PAGRINDIMAS
Eil. Nr.

Pavadinimas ir planuojamų išlaidų pagrindimas

Institucija, įsigysianti ilgalaikį turtą

Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso

1

Iš viso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. PAPILDOMŲ NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ MOKSLINEI ĮRANGAI EKSPLOATUOTI PAGRINDIMAS
Eil.
Nr.

10 iš 11

Mokslinės įrangos pavadinimas ir planuojamų išlaidų
pagrindimas

Institucija, kurioje yra mokslinė
įranga

Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

Iš
viso

2017.02.13 15:09

PRISIJUNGIMAI PRIE LMT ELEKTRONINĖS S...

http://junkis.lmt.lt/KALBA/XXXXX/spausdinti_sa...

1

Iš viso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS
Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
2017 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Iš viso
Lėšų,
Pasirinktas Netiesioginės Lėšų,
Pasirinktas Netiesioginės Lėšų,
Pasirinktas Netiesioginės Lėšų,
Pasirinktas Netiesioginės
nurodytų netiesioginių išlaidos Eur nurodytų netiesioginių išlaidos Eur nurodytų netiesioginių išlaidos Eur nurodytų netiesioginių išlaidos Eur
projekto išlaidų
2017 m.
projekto išlaidų
2018 m.
projekto išlaidų
2019 m.
projekto išlaidų
2020 m.
išlaidų dydis, proc.
išlaidų
dydis, proc.
išlaidų
dydis, proc.
išlaidų
dydis, proc.
sąmatos (ne daugiau
sąmatos (ne daugiau
sąmatos (ne daugiau
sąmatos (ne daugiau
1–4
kaip 30
1–4
kaip 30
1–4
kaip 30
1–4
kaip 30
eilutėse, proc.)
eilutėse, proc.)
eilutėse, proc.)
eilutėse, proc.)
suma
suma
suma
suma
8618.53
25 %
2154.63
29136.59
25 %
7284.15
30464.54
25 %
7616.14
18791.04
25 %
4697.76
21752.68
VI. PRIEDAI
Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų bei paraiškoje nurodytų projekto partnerio iš užsienio šalies vykdytojų gyvenimo
aprašymai (CV) ir 2007–2017 metų laikotarpio ne daugiau kaip dešimties svarbiausių publikacijų sąrašai
Eil.
Pagrindinio vykdytojo vardas, pavardė
Elektroninės bylos
Nr.
Gyvenimo aprašymas anglų kalba
Publikacijų sąrašas (sąrašo antraštės – anglų
kalba, publikacijų bibliograﬁniai aprašai –
originalo kalba)
1 Andrius Jonas Kulikauskas
Andrius_Kulikauskas_CV_2017.pdf
AndriusKulikauskas-TenPublications.pdf
2

Shu-Hong Zhu

ZhuVita2016.pdf

ShuHongZhu-TenPublications.pdf

Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų ﬁnansuojamas
Eil. Nr.
Elektroninė byla
Sutikimas anglų kalba
1
PartnershipLetterForAndriusKulikauskas_signed.pdf
Kiti priedai
Eil. Nr.

Paaiškinimas

Privalomi papildomi dokumentai
1 Pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas
2 Institucijos raštas

Elektroninė byla

AndriausKulikauskoSutikimoFormaSistemai.pdf
VGTU-rastas-2417.pdf

Patvirtinu, kad visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga.
Projekto vadovas

dr. Andrius Jonas Kulikauskas
(Parašas)
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