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Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Projekto tikslas: tobulinti mokslininko kvalifikaciją, mainantis idėjomis ir kuriant bei plėtojant
socialinį tinklą su užsienio mokslininkais, dirbančiais šeimos sociologinių tyrimų srityje.
Įgyvendinant projektą buvo vykdoma projekto dalyvio mokslinė stažuotė Rytų Suomijos universiteto
Socialinių mokslų katedroje (Kuopio miestas, Suomija).
Mokslinės stažuotės metu įgytos žinios ir surinkta teorinė ir kita medžiaga prisidėjo prie mokslininko
vykdomų sociologinių tyrimų aukštesnės kokybės bei rezultatų tarptautiškumo. Plačiąja prasme
projektas prisidės prie Lietuvos žmogiškojo ir mokslinio potencialo tvaraus stabilumo,
tarptautiškumo, mobilumo, mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimosi ir plėtros
globalizacijos kontekste.
Projekto rezultatai, santrauka: Projekto poreikis. Lietuvos visuomenės darni raida vėlyvosios
modernybės kontekste neįmanoma be žmogiškojo potencialo, gebančio kompetentingai,
profesionaliai ir, svarbiausia, inovatyviai analizuoti ir interpretuoti šiuolaikinius fenomenus, tame
tarpe – šiuolaikines pliuralistines šeimos formas ir praktikas. Šeima šiuolaikinėse Vakarų
visuomenėse taip pasikeitė, kad darosi sudėtinga taikyti nusistovėjusias socialines vertybes ir kalboje
užkoduotas normatyvines sąvokas. Vadovaujantis tik institucionalizuota šeimos samprata, kyla
keblumų nusakant giminystę, identifikuoti šeimos ribas. Kita vertus, politikos dėmesys šeimai
suponavo poreikį naujoms prieigoms interpretuojant šeimos sampratą ir šeiminio gyvenimo
organizavimą, tačiau dar nepakankamai žinoma apie kasdieniame gyvenime egzistuojančios šeimos

gyvenimą, šeimines praktikas bei jų pasekmes šeimos nariams, šeimai kaip vienetui ir visai
visuomenei. Atitinkamai, projekto dalyvė tobulino mokslininko kvalifikaciją šeimos sociologinių
tyrimų srityje mokslinėje stažuotėje užsienyje.
Rytų Suomijos universitetas (http://www.uef.fi/web/yhteiskuntatieteet/home) – tai didžiausia
Suomijos aukštojo mokslo įstaiga, išsidėsčiusi Joensuu, Kuopio ir Savonlinna. Nuo 2010 m.
universitetas yra tarp pirmaujančių pasaulio universitetų, užtikrina aukštus mokymų standartus.
Universitete nuolat vykdomi aukšto lygio moksliniai tyrimai, kurie pasižyminti tarpdiscipliniškumu.
Švietimo ir mokslinių tyrimų tikslais universiteto dėstytojai ir tyrėjai intensyviai dalyvauja mobilumo
programose, yra aktyvūs tarptautinių profesinių ir mokslinių tinklų bei bendruomenių dalyviai. Šiaip
tikslais universitetas yra sudaręs sutartis su daugiau kaip su 100 pasaulio universitetų.
Socialinių mokslų katedra išsidėsčiusi Joensuu ir Kuopio universiteto padaliniuose. Katedros
dėstytojai ir tyrėjai atlieka tarpdisciplininius tyrimus gerovės, ugdymo, migracijos ir kt. tipiškais
socialiniais bei visuomenės raidos iššūkių klausimais, šių tyrimų rezultatų pagrindu veikia kaip
įvairių institucijų ekspertai, dalyvauja viešose diskusijose.
Projekto dalyvė turi bendradarbiavimo su Socialinių mokslų katedros mokslininke prof. Anna-Maija
Castrén patirties: bendradarbiauja Europos sociologų asociacijos tyrėjų tinklo „Šeimos ir intymių
gyvenimų sociologija“ (ESA RN13; (https://www.europeansociology.org/research-networks/rn13sociology-families-and-intimate-lives) valdymo grupėje; Anna-Maija Castrén publikavo skyrių 2017
m. Palgrave Macmillan leidykloje išleistoje knygoje, kurią redagavo doc. Vida Česnuitytė
(http://www.palgrave.com/us/book/9781137590275). Stažuotės metu buvo toliau plėtojamas
socialinis tinklas su Rytų Suomijos universiteto (Kuopio, Suomija) Socialinių mokslų katedros
mokslininkais.
Mokslinės stažuotės rezultatai –Projekto dalyvė vyko į užsienio aukštojo mokslo instituciją, kur
turėjo galimybę keistis kompetencijomis ir mokslinėmis žiniomis šeimos sociologinių tyrimų srityje
su užsienio tyrėjais, galėjo naudotis mokslo įstaigos bibliotekos ištekliais bei dalyvauti stažuotės
periodu įstaigoje vykstančiuose mokslo renginiuose. Tokiu būdu, projekto dalyvė dalyvavo veiklose,
skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas.
Projekto rezultatai padės pasiekti pagrindinį projekto tikslą – tobulinti mokslininkės kvalifikaciją,
komunikuojant, mainantis idėjomis ir kuriant bei plėtojant socialinį tinklą su užsienio mokslininkais,
dirbančiais šeimos sociologinių tyrimų srityje. Mokslinė stažuotė prisidės prie mokslininkės

vykdomų sociologinių tyrimų aukštesnės kokybės bei rezultatų tarptautiškumo. Mokslinėje stažuotėje
įgytos žinios ir surinkta teorinė ir antrinė medžiaga bus integruota į projekto dalyvės ateityje
vykdomus mokslinius tyrimus bei mokslines publikacijas.
Plačiąja prasme mokslinė stažuotė turės naudą šalies mastu – prisidės prie Lietuvos žmogiškojo ir
mokslinio potencialo tvaraus stabilumo, tarptautiškumo, mobilumo, mokslinės komunikacijos bei
tinklaveikos kūrimosi ir plėtros globalizacijos kontekste.

