
Įskaitant, bet neapsiribojant:
 
[R1] Duomenų rinkimo sistemų kūrimas:
tyrimo metodikos sudarymas,
suprojektuojant klinikinį naujo vaisto
tyrimą ir programuojant statistinį
populiacijos augimo modelį; duomenų
bazių kūrimas milžiniškam informacijos
kiekiui kaupti.
[R3] Duomenų algoritmų ir specializuotos
kompiuterinės programinės įrangos
kūrimas, siekiant nustatyti ir klasifikuoti
tokias biologinės sistemos sudėtines dalis
kaip DNR ir baltymų sekos.
[R3] Vadovaujančiose pareigose: kitų
mokslininkų ir laboratorijos technikų
priežiūra, laboratorijos dokumentų
tvarkymas; lėšų rinkimas, pvz.,
dalyvavimas renginiuose ir prašymų
dotacijai gauti rašymas.
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Bioinformatikas dirba gyvybės
mokslų ir informatikos sandūroje. Jis
kuria programinę įrangą, turinčią
padėti tyrėjams biologijos srityje kurti
naujus vaistus, pagerinti agroverslo
kokybės valdymą ar išsaugoti
biologinę įvairovę. Dirbdamas tyrimų
institute arba pramoninėje įmonėje,
jis:
• suvoks ir paaiškins biologo darbą;
• padės biologui rasti geriausią
iškylančių problemų sprendimą;
• sukurs programinę įrangą ir
duomenų bazę, kad surinktų
informaciją apie gyvus objektus, pvz.,
apie baltymų struktūrą, genomus ir
pan. 

UŽDUOTYS IR
ATSAKOMYBĖ

G E B Ė J I M A I
Profesiniai:
    Programavimas
    Matematiniai ir statistiniai
    Biologinės programinės įrangos ir įrankių
kūrimo bei naudojimo
Asmeniniai:
    Smalsumas ir noras tyrinėti
    Vadybos ir lyderystės
    Sudėtingų problemų sprendimo
    Kritinio mąstymo
    Rašymas, skaitymas, supratimas ir
kalbėjimas užsienio kalba
    Realus matymas, tvirtas supratimas ir gili
įžvalga
    Aktyvaus mokymosi

BIOINFORMATIKAS
Viskas, ką turite žinoti apie karjerą



M O K Y M O S I  T Y R I N Ė J A N T
A P L I N K A
https://bit.ly/2np5Wbh

K A I P  Į G Y T I
P A T I R T I E S

Bioinformatikos projektai, su
kuriais dirbote studijų metu arba
laisvu laiku
Vasaros stovyklos ir konkursai
Vietiniai, nacionaliniai, 
 tarptautiniai studentų seminarai
ir konferencijos.

Biochemija, biotechnologija,
mikrobiologija, neurobiologija,
ekologija, molekulinė genetika,
klasikinė genetika, genomika,
funkcinė genomika ir populiacijos
genetika kartu su informatika ir
statistika. 
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Bioinformatikui reikia gyvybės
mokslų ir informatikos mokslo 
 sričių kompetencijų. Būtinas
magistro laipsnis. Kandidatams
rekomenduojama pasirinkti vidurinę
mokyklą, o tada siekti biologijos
arba informatikos mokslo laipsnio.
Tik tada jie galės specializuotis.

K A R J E R O S
P E R S P E K T Y V O S
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KURIŲ DALYKŲ ŽINIOS
BŪTINOS PROFESINEI VEIKLAI?

Bioinformatika, bioinžinerija,
bioinformatika, programinės įrangos
inžinerija, mechanikos mokymasis,
matematika, statistika, molekulinė
biologija, biochemija, informatika,
biostatistika, biomedicininė inžinerija,
inžinerija, biologijos informacinės
sistemos, genomika, skaitmeninė biologija

K A I P  T A P T I
B I O I N F O R M A T I K U

„Jeigu galėtumėte viską
pradėti iš naujo, kaip pakeistumėte

savo karjeros kelią?“

„Mano pasirinkimai būtų  tie patys. Tai
labai sudėtingas darbas, nes man reikia
tokių  informatikos gebėjimų  kaip
programavimas ir statistikos žinių ,
kadangi daug analizuoju. Privalau
turėti ir gerus bendravimo įgūdžius.
Kasdien aš  bendrauju su biologais ir
informatikais.“


