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Projekto tikslas: stiprinti mokslines kompetencijas ir žinias dalyvaujant mokslo renginyje - Tapsmo
suaugusiu draugijos (SSEA, Society for Studying Emerging Adulthood) 8-toje konferencijoje JAV,
Vašingtone, 2017 m. lapkričio 2 - 4 d.
Projekto rezultatai, santrauka: mokslinė konferencija, t.y., 8-ta SSEA (Society for the Study of
Emerging Adulthood 8th Biennial Conference), į kurią buvo vykstama, nagrinėja 18-24 metų
asmenų raidos problematiką. Dalyvavimas šiame renginyje ženkliai prisidėjo prie mokslininko
kompetencijų stiprinimo. SSEA8 konferencija pasirinkta todėl,

kad ji nagrinėja aktualias

šiuolaikiniam jaunimui problemas, tokias kaip tapatumo paieška, įsitvirtinimas karjeroje, jaunų
asmenų bedarbystės įtaka jaunimo gerovei ir pan. Ši tematika menkai tyrinėta Lietuvoje, todėl
dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje ženkliai prisidės prie kvalifikacijos kėlimo šioje srityje, o
taip pat prie naujų ryšių užmezgimo bei bendrų tyrimų su užsienio tyrėjais inicijavimo.
Konferencijos metu patyrusi mokslininkė prof. dr. Rita Žukauskienė vadovavo Prezidentiniam
simpoziumui (kaip EARA prezidentė, kartu su SSEA draugijos prezidentu Seth J. Schwartz), pristatė
žodinį pranešimą "Objective and Subjective Aspects of Transition to Adulthood in Emerging Adults:
The link with Quality of Family Relationships and Well-Being" ir dalyvavo mokslinėse diskusijose.
Ši konferencija yra unikali tuo, kad jai analogiškų konferencijų šia tematika, kuriose dalyvautų
tarptautinė mokslo bendruomenė iš įvairių pasaulio šalių, nėra. Ši tematika nagrinėjama tik nuo 2000-

tųjų metų, o šių tyrimų pradininkas, JAV profesorius Jeff Arnett, yra vienas pagrindinių šios
konferencijos dalyvių ir konferencijos mokslinės programos sudarytojų.
Dalyvavimas šiame renginyje ženkliai prisidėjo prie mokslininko kompetencijų stiprinimo tapsmo
suaugusiu asmenų raidos tyrimų srityje bei prie naujų ryšių su užsienio mokslininkais užmezgimo
bei bendrų tyrimų ar publikacijų inicijavimo.
Renginio tematika ir pranešimo tema pilnai atitinko patyrusio mokslininko vykdomų tyrimų
problematiką, kadangi projekto dalyvis atlieka tyrimus ir skelbia publikacijas apie jaunuolių raidos
ypatumus tapsmo suaugusiu amžiuje (tapatumo raidą, ryšius su tėvais, psichologinę gerovę ir t.t.).
Pranešimas, kurį skaitė R. Žukauskienė ("Objective and Subjective Aspects of Transition to
Adulthood in Emerging Adults: The link with Quality of Family Relationships and Well-Being")
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