
“EURAXESS – Researchers in Motion” - tai vartai į 

patrauklią mokslinę karjerą Europoje, galimybė suburti 

pasaulinio lygio mokslinius talentus. Remdamas 

mokslininkų mobilumą, “EURAXESS“ Europoje padeda 

kurti aukšto lygio mokslinių tyrimų kompetencijos 

erdvę. 

Europos mokslinių tyrimų erdvė suteikia unikalias 

galimybes ne tik mokslininkams, ieškantiems galimybių 

tęsti savo karjerą kitoje Europos šalyje, bet ir mokslinėms 

organizacijoms, ieškančioms talentų tarptautinėje 

erdvėje.

Būk pagrindinis šios aukšto lygio kompetencijos erdvės 

kūrėjas ir pasinaudok galimybe dirbti su geriausiais 

mokslininkais bei naudotis pasaulinio lygio mokslinių 

tyrimų priemonėmis.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

– tai užsienyje dirbantiems Europos mokslininkams 
teikiamos interaktyviosios interneto paslaugos, sie-
kiant, kad mokslininkai išlaikytų tarpusavio ryšius ir 
neprarastų sąsajų su Europa.

Čia veikia internetinis forumas, sukurta mokslininkų 
duomenų bazė, siunčiami pranešimai elektroniniu 
paštu, platinamas informacinis biuletenis, taip pat 
nariams reguliariai organizuojami renginiai. 

EURAXESS Links teikiama informacija apie karjeros 
galimybes Europoje, tarptautinį mokslininkų ben-
dradarbiavimą ir Europos mokslinių tyrimų politikos 
sritis. 

EURAXESS Links veikia Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose ir Japonijoje, o netrukus pradės veikti Kinijoje. 
Narystė yra nemokama.

http://ec.europa.eu/euraxess
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EURAXESS Jobs 

– tai lengvas ir patogus nieko nekainuojantis darbo 
paieškos įrankis. 

Jei esate mokslininkas, rasite gausybę nuolat atnau-
jinamos informacijos apie darbo vietas, finansavimo 
galimybes ir stipendijas visoje Europoje. Paskelbę 
savo gyvenimo aprašymą, suteiksite galimybę jus 
rasti tiems, kurie jums gali pasiūlyti darbą. 

Jei esate įmonė arba mokslinių tyrimų institutas, 
apie laisvas darbo vietas galite skelbti nemokamai ir 
ieškoti paskelbtų aukščiausio lygio mokslininkų gy-
venimo aprašymų.

Jūs taip pat galite tiesiogiai prisijungti prie 35 valsty-
bių nacionalinių darbo skelbimų tinklalapių, kuriuo-
se yra informacija mokslininkams apie darbo vietas 
ir finansavimo galimybes, taip pat apie kiekvienoje 
šalyje teikiamas paslaugas, atitinkančias individua-
lius  poreikius.

EURAXESS Services

– tai daugiau kaip dviejų šimtų centrų, veikiančių 
35 Europos šalyse, tinklas. 

Jei esate mokslininkas, jums ir jūsų šeimai šie cen-
trai padeda suplanuoti ir organizuoti gyvenimą 
užsienio valstybėje. Teikiamos nemokamos, indivi-
dualius poreikius atitinkančios paslaugos padės 
jums išspręsti įvairius su gyvenimu svečioje šalyje 
susijusius klausimus: vizos, darbo leidimai, kalbos 
pamokos, mokyklos vaikams, socialinis draudimas, 
sveikatos priežiūra ir pan.

Jums pasirengusi padėti kompetetingų darbuoto-
jų komanda. Raskite netoli jūsų esantį EURAXESS 
Services centrą ir susipažinkite su keletu sėkmės 
istorijų.

EURAXESS Rights

– tai visa informacija apie Europos mokslininkų 
chartiją ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 
kodeksą. 

Chartijoje išdėstomos mokslininkų, mokslinių tyri-
mų ir finansavimo institucijų teisės ir pareigos. 

Kodekso tikslas – užtikrinti vieningą požiūrį į visus 
mokslininkus Europoje ir didinti jų įdarbinimo 
skaidrumą. 

Nemažai pirmaujančių mokslinių tyrimų institucijų 
jau prisijungė prie Chartijos ir Kodekso: apie jas ga-
lite sužinoti internetinio tinklalapio skiltyje „Pasira-
šiusios šalys“.
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