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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: kelti mokslininko kompetenciją šeimos sociologinių tyrimų srityje, dalyvaujant
tarptautiniame aukšto lygio mokslo renginyje užsienyje. Mokslininkas vyko į trumpalaikę mokslinę
išvyką, skirtą dalyvauti Tarptautiniame sociologų asociacijos XIX pasauliniame kongrese, kuri įvyko
2018 m. liepos 15-21 d. Toronte (Kanada). Šiame tarptautiniame aukšto lygio mokslo renginyje
projekto dalyvis pristatė du pranešimus: specialioje sesijoje pristatė 2017 m. publikuotą knygą ir kartu
su bendraautoriumi parengtą mokslinį pranešimą. Mokslinės stažuotės metu įgytos žinios ir
kompetencijos prisidės 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 dalyvė kongrese pristatė du pranešimus: 2017 m. Palgrave
Macmillan leidykloje publikuotą knygą „Family continuity and change. Contemporary European
Perspectives“,
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(http://www.palgrave.com/us/book/9781137590275), ir perskaitė pranešimą „Šeimos praktikos
socialinei stratifikacijai ir socialiniam mobilumui“ (Family practices for social stratification and
social mobility), kurį rengė kartu su bendraautore prof. Meilute Taljūnaite. Kongreso, į kurį buvo
vykstama, tematika visiškai atitiko numatomų pristatyti pranešimų temas.

Projekto rezultatai padėjo pasiekti pagrindinį projekto tikslą – kelti mokslininko kompetenciją šeimos
sociologinių tyrimų srityje, dalyvaujant tarptautiniame aukšto lygio mokslo renginyje užsienyje.
Dalyvavimo tarptautiniame mokslo renginyje užsienyje prisidėjo prie mokslininkės vykdomų
sociologinių tyrimų aukštesnės kokybės bei rezultatų tarptautiškumo. Mokslo renginyje įgytos žinios
ir kompetencijos bus integruoti į projekto dalyvės ateityje vykdomus mokslinius tyrimus bei
mokslines publikacijas.
Plačiąja prasme galimybė projekto dalyvei dalyvauti tarptautiniame mokslo renginyje užsienyje turės
naudos šalies mastu – prisidės prie Lietuvos žmogiškojo ir mokslinio potencialo tvaraus stabilumo,
tarptautiškumo, mobilumo, mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimosi ir plėtros
globalizacijos kontekste.

