
 

1967–1969 m. prof. R. N. Džounsas dirbo Belfasto Queen's universiteto jaunesniuoju 
lektoriumi; 1969–1982 m. – Velso universiteto dėstytoju; 1982–1991 m. – vyr. dėstytoju; 
1991–2004 m. – profesoriumi; nuo 2004 m. – šio universiteto profesorius emeritas. 1997–
2002 m. – Velso universiteto prorektorius; 1993–1998 m. Europos genetikų draugijų 
federacijos prezidentas. Prof. R. N. Džounsas 2000 m. buvo išrinktas Sankt-Peterburgo 
valstybinio universiteto Biologijos fakulteto garbės profesoriumi, taip pat N. Vavilovo 
genetikų ir selekcininkų draugijos bei Ispanijos genetikų draugijos garbės nariu. 2004 m. 
dirbo kviestiniu profesoriumi Kioto universitete (Japonija).  

Mokslinės veiklos kryptys: augalų genetika, molekulinė citogenetika, B chromosomų 
duomenų bazė. Prof. R. N. Džounso mokslo darbų sąraše – apie 130 mokslo publikacijų, 
keturios knygos. Jis buvo daugelio tarptautinių projektų vadovas bendradarbiaujant su 
Ispanijos, Portugalijos, Japonijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos, Estijos ir Lietuvos mokslo 
institucijomis. Su Lietuvos mokslo institucijomis susijęs nuo 1993 m. Jo veiklos dėka 1998–
2004 m. inicijuoti bendri Royal Society ir NATO finansuojami projektai. Šis 
bendradarbiavimas tiriant genomų sąveiką tolimuosiuose hibriduose paženklino 
molekulinės genetikos tyrimų pradžią Lietuvos žemdirbystes instituto Genetikos ir 
fiziologijos laboratorijoje Dotnuvoje.  

Prof. R. N. Džounsas, būdamas Europos genetikų draugijų federacijos (FEGS) prezidentu, 
1995 m. dalyvavo 1-ame Baltijos šalių genetikų kongrese Rygoje, 2002 m. skaitė 
paranešimus II-ajame Baltijos šalių genetikų kongrese Vilniuje. Jis yra puikus lektorius, 
daug kartų skaitė paskaitas Vilniaus universitete, Lietuvos Žemdirbystės institute, LMA. Jo 
paskaitos susilaukia plataus atgarsio tarp biologijos srities mokslininkų ir studentų. Jis yra 
LMA žurnalo „Biologija“ redakcinės kolegijos narys, konsultuoja Lietuvos mokslininkus 
molekulinės citogenetikos srityje. 
 

Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Jones_Eng.pdf 
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Profesorius Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones) 
Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys nuo 2008m. 
Specialybė – biologija 

Velso universiteto (JK) profesorius emeritas. Gimė 1939 m. 
rugpjūčio 30 d. Šrusburyje (Shrewsbury, JK). 1963 m. baigė 
Velso universitetą; 1963–1964 m., gavęs Fulbraito stipendiją 
tęsė mokslus Indianos universitete (JAV). 1967 m. Velso 
universitete įgijo mokslų daktaro, 1987 m. – habilituoto mokslų 
daktaro laipsnį (biologija). Nuo 1991 m. – profesorius. 
 

 


