Priedas 1

*

Eil. Nr.

Mokslo sritis (kryptis) **
MTEP programa ***
VU mokslinių tyrimų sritis
****
Darbo pobūdis *****
Ūkio ekonominė-socialinė sfera******

1.
Humanitariniai mokslai (01H
Filosofija)
6-1
F-10

VU VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ PLANAS 2013 M.
Mokslo tiriamojo darbo
Darbo
Padaliniai, temos vadovai ir
pavadinimas.
pradžia,
vykdytojai
Darbo tikslas
pabaiga
(moksl.vardas ir laipsnis, v.,
pavardė, pagrindinės pareigos)

GLOBALIZACIJOS
PROCESO POVEIKIO
KULTŪRAI FILOSOFINĖ
ANALIZĖ
Tirti:
a) kultūros tipų lyginamoji
analizė;
b) lokalinė versus globalinė
kultūra;
c) technologijų įtaka
kultūros fenomenams.

2009-2014 Filosofijos katedra
Vadovas: doc. dr. K.
Dubnikas, docentas.
Vykdytojai:
dr. J. Čiurlionis, lektorius;
doc. dr. M. Gutauskas,
docentas;
doc. dr. L. Jakavonytė,
docentė;
doc. dr. (HP) S. Jankauskas,
docentas;
doc. dr. A. Mickevičius,
docentas;
doc. dr. N. Milerius,
docentas;
MA tikrasis narys, prof.
habil. dr. E. Nekrašas,
profesorius;
V. Pivorius, lektorius;
doc. dr. A. Plėšnys,
profesorius;
dr. K. Sabolius, lektorius;

Mokslo tiriamojo darbo užduotis
2013 metams

Tirti:
- Vizualiosios kultūros formų
santykius ir sąveiką;
- Kultūros kaitos tendencijas
vaizduotės fenomenologijoje;
- Kino meno raidos poveikį
filosofiniam diskursui.

dr. M. Stoškus, lektorius;
MA tikrasis narys, prof.
habil. dr. A. Šliogeris,
profesorius emeritas;
J. Bujokas, doktorantas;
V. Gustas, lektorius,
A. Dovydėnas, doktorantas;
doktorantas;
J. Kučinskas, doktorantas;
E. Rimkus, doktorantas;
N. Stasiulis, doktorantas;
J. Tuleikytė, doktorantė;
L. Valantiejūtė, doktorantė.
2.
Humanitariniai mokslai (01H
Filosofija)
6-1
F-10

METODOLOGINĖ
FILOSOFIJOS DISKURSO
ISTORIJA IR RAIDOS
PERSPEKTYVOS
Tirti:
a) Vakarų filosofijos
istorijos pamatinių
kontroversijų formavimosi
metodologinius aspektus bei
Lietuvos filosofinio
diskurso raidą;
b) šiuolaikinės Vakarų
filosofijos plėtros kertinius
bruožus jų istorinėsmetodologinės genezės
kontekste ir jų tolesnės
transformacijos
perspektyvoje.

2011-2015 Filosofijos istorijos ir
logikos katedra
Vadovas:
prof. dr. (HP) M. P.
Šaulauskas, profesorius.
Vykdytojai:
R. Bikauskaitė, doktorantė;
dr. J. Dagys, docentas;
V. Dranseika, lektorius;
doc. dr. K. Dubnikas,
docentas;
M. Gilaitis, doktorantas;
I. Giraitė, doktorantė;
prof. dr. (HP) A. Jokubaitis,
profesorius;
L. Jokubaitis, doktorantas;

Tirti nūdienės Lietuvos
filosofijos diskursą bei jo
istorinę raidą; nagrinėti
šiuolaikinės sąmonės bei
kalbos analitinės filosofijos
paradigmas; analizuoti
esmines moralės, politikos ir
komunikacijos mokslų
kontroversijas; tirti
šiuolaikinės politikos ir
moralės filosofijos plėtotę bei
bazines metodologines
kontroversijas.

dr. G. Kabelka,
podoktorantūros
stažuotojas;
doc. dr. N. Kardelis,
docentas;
dr. K. Kirtiklis,
podoktorantūros
stažuotojas;
M. Kubilius, lektorius;
G. Kurlavičiūtė, doktorantė;
M. Markuckas, doktorantas;
T. N. Mickevičius,
doktorantas;
doc. dr. N. Radavičienė,
docentė;
doc. dr. (HP) V. Radžvilas,
profesorius;
M. Ruzas, doktorantas;
V. Silius, doktorantas;
I. Straukaitė, doktorantė;
doc. dr. L. Šabajevaitė,
docentė;
I. Vasilionytė, doktorantė;
dr. D. Viliūnas, lektorius;
J. Žalgirytė, doktorantė.
3.
Socialiniai mokslai (07S
Edukologija)
8-3.
F-8, T-8

NACIONALINĖ IR
GLOBALI ŠVIETIMO
POLITIKA
Darbo tikslas – tirti
nacionalinės švietimo
politikos transformacijas
globalizacijos sąlygomis.

2010-2014 Edukologijos katedra
Vadovė:
Prof. dr. L.Duoblienė,
profesorė.
Vykdytojai:

Atlikti švietimo politikos
tendencijų analizę sąsajoje su
kultūros politika; identifikuoti
pagrindines Lietuvos
švietimo trajektorijas,
parodant, eurocentrinio ir
globalaus požiūrių dermę bei

4.
Biomedicininiai mokslai (02B
Biofizika)
Socialiniai mokslai (06S
Psichologija)
Technologijos mokslai (07T
Informatikos inžinerija)
29-4.
F-4

ŽMOGAUS PAŽINIMO
PROCESŲ STATINIŲ IR
DINAMINIŲ
CHARAKTERISTIKŲ
TYRIMAS.
Darbo tikslas: nustatyti
kokią įtaką žmogaus
suvokimui turi statiniai
objektų parametrai bei

Prof. habil. dr. V.
Targamadzė, profesorė;
prof. habil. dr. V.
Aramavičiūtė, profesorė;
doc. dr. T. Bulajeva,
docentė;
doc.dr. G. Purvaneckienė,
docentė;
doc. dr. I. Stankuvienė,
docentė;
doc. dr. T. Butvilas,
docentas;
R. Bartaševičius,
doktorantas;
S. Bieliūnė, doktorantė;
V. Butkutė, doktorantė;
D. Ilevičienė, doktorantė;
O. Iljina, doktorantė;
P. Jasiūnaitė, doktorantė;
S. Kontrimienė, doktorantė;
Š. Nagrockaitė, doktorantė;
V. Venslovaitė, doktorantė;
R. Voronovič, doktorantas;
V. Žilionė, doktorantė.
2010-2015 Bendrosios psichologijos
katedra
Vadovai:
Dr. R. Stanikūnas,
vyresnysis mokslo
darbuotojas.
Vykdytojai:

sankirtas; tirti Lietuvos
aukštojo mokslo reformos
padarinius, aukštojo mokslo
atskirų krypčių
transformacijas, didinančias
tarpdisciplininius ryšius.

Laike moduliuotų regimųjų
stimulų suvokimo ypatumai:
laikinių, erdvinių, spalvinių ir
krosmodalinių parametrų
sąveika

Biomediciniai m. – 33,3 proc.,
socialiniai m. – 33,3 proc.,
technologijos m. – 33,3 proc.

5.
Socialiniai mokslai (06S
Psichologija)
7-4
T-8

dinaminės nervų sistemos
procesų charakteristikos.

PSICHOLOGINIŲ
DISFUNKCIJŲ IR
RIBINIŲ PATIRČIŲ
PSICHOSOCIALINĖS
PRIELAIDOS,
INTRAPSICHINĖ
DINAMIKA IR ĮVEIKOS
PROCESAI
Darbo tikslas: įvertinti
ribinių patirčių poveikį ir
įveikos būdus.

Prof. habil. dr. H.
Vaitkevičius;
dr. R. Bliumas, docentas;
dr. A. Švegžda, docentas;
dr. R. Stanikūnas,
vyresnysis mokslo
darbuotojas;
dr. V. Viliūnas;
dr. V. Vanagas, docentas.
2011-2015 Klinikinės ir organizacinės Įvertinti ribinių patirčių
(mėginusiųjų žudytis,
psichologijos katedra
patyrusių artimojo
Vadovas:
savižudybę ir kt.) asmenų
habil. dr. D. Gailienė,
trauminės patirties ir įveikos
profesorė.
ypatumus, lyginant su
atitinkamo amžiaus ir
Vykdytojai:
socialinio statuso normalios
dr. G. Gudaitė, profesorė;
adaptacijos asmenimis
dr. R. Kočiūnas,
profesorius;
dr. D. Bagdžiūnienė,
docentė;
dr. R. Barkauskienė,
docentė;
dr. R. Bieliauskaitė,
docentė;
dr. R. Sargautytė, docentė;
dr. E. Kazlauskas, docentas;
dr. P. Skruibis, lektorius;
dr. N. Grigutytė, lektorė;
dr. J.Lazauskaitė-Zabielskė
lektorė;
dr. R.Rekašiūtė-Balsienė,

6.
Socialiniai mokslai (06S
Psichologija)
7-4
T-8

PSICHOLOGINIAI
SOCIALINIŲ SĄVEIKŲ
VEIKSNIAI IR
PADARINIAI
Darbo tikslas: atskleisti
įvairių socialinių sąveikų
psichologinius veiksnius,
taip pat galimus šių sąveikų
padarinius.

lektorė;
I. Bieliauskienė, doktorantė;
S. Dadašev, doktorantas;
I. Dulinskaitė, doktorantė;
R. Geležinytė, doktorantė;
I. Grauslienė, doktorantė;
B. Jakubkaitė, doktorantė;
V. Klimaitė, doktorantė;
J. Lozovska, doktorantė;
M. Skerytė-Kazlauskienė,
doktorantė;
R. Tomkevičienė,
doktorantė;
M. Tvarijonavičius,
doktorantas;
P.Želvienė, doktorantė.
2011-2015 Bendrosios psichologijos
katedra
Vadovas:
Dr. G. Valickas,
profesorius.
Vykdytojai:
dr. A.Bagdonas,
profesorius;
dr. I.Čėsnienė, docentė;
dr. D.Čekuolienė, docentė;
dr. R. Jusienė, docentė;
dr. V.Navickas, lektorius;
dr. A.Kairys, lektorius;
dr. K. Vanagaitė, lektorė;
G. Ambrulaitienė,

1. Papildyti „Žmonių požiūrio
į įsakymus, teisėsaugos
institucijas ir pareigūnus“
klausimyną ir patikslinti jo
psichometrines
charakteristikas;
2. Ištirti administracinių,
civilinių ir baudžiamųjų bylų
dalyvių požiūrį į įsakymus,
teismus ir teisėjų darbą.
Tyrimas apims visus šalies
teismus (bendrosios
kompetencijos ir
specializuotus);
3. Atlikti lėtinėmis ligomis
sergančių vaikų šeimų
psichosocialinės situacijos

7.
Socialiniai mokslai (06S
Psichologija)
7-4
T-4, T-8

8.
Socialiniai mokslai (06S
Psichologija)
7-4
T-8

doktorantė;
R.Breidokienė, doktorantė;
D. Jančiūrė, doktorantė;
V. Jurkuvėnas, doktorantas;
A. Lošakevičius,
doktorantas;
D.Petkevičiūtė-Barysienė,
doktorantė;
V. Rimienė, doktorantė;
O.Zamalijeva, doktorantė.
2011-2015 Bendrosios psichologijos
katedra

STUDENTŲ
PSICHOLOGINĖ
SAVIJAUTA:
MOKYMOSI, ELGESIO IR
Vadovas:
SVEIKATOS
Dr. L.Bulotaitė, docentė.
PROBLEMOS
Darbo tikslas: Ištirti
Vykdytojai:
studentų psichologinę
dr. B.Pociūtė, docentė;
savijautą lemiančius
dr. R.Bliumas, docentas;
veiksnius bei numatyti
dr. F.Laugalys, docentas;
mokymosi, elgesio ir
dr. M.Dovydaitienė, lektorė;
sveikatos problemų
J. Kaliatkaitė, doktorantė;
prevencijos galimybes.
J.Narmontienė, doktorantė.
TESTŲ ADAPTAVIMAS
2011-2013 Bendrosios psichologijos
IR STANDARTIZAVIMAS
katedra
Įvairaus amžiaus tiriamųjų
intelektinių gebėjimų
Vadovė:
tyrimas formalizuotos
Dr. G. Gintilienė, docentė.
atrankos tikslais.
Vykdytojai:
dr. S. Girdzijauskienė,
docentė;
dr. V. Pakalniškienė,

tyrimą, baigti MMPI-2
adaptaciją ir standartizaciją
(klinikinės imties tyrimas),
atlikti išmanumo testo
ikimokyklinukams WPPSI-IV
adaptaciją ir standartizaciją
(testo vertimas, užduočių
adaptavimas, pilotinio tyrimo
pradžia).
Studentų rizikinga elgsena.

Padidinto jaudrumo
klausimyno (OEQ-II) ir
Temperamento stilių
klausimyno validumo tyrimai.

9.
Socialiniai mokslai (05S
Sociologija)
Socialinis darbas ir socialinės
gerovės plėtra (10)
Visuomenės struktūra ir raida (3).
Taikomieji moksliniai tyrimai (T)
Politinė ir socialinė sistema, jos
struktūra ir raida (13).

10.
Socialiniai mokslai (05S
Sociologija)
11-2.
T-8, E-8

EFEKTYVIŲ
SOCIALINIO DARBO
STRATEGIJŲ PAIEŠKA
ORGANIZUOJANT
SOCIALINES
PASLAUGAS GEROVĖS
PLIURALIZMO
SĄLYGOMIS.
Tirti įvairių socialinio darbo
strategijų taikymo
galimybes bei efektyvumą,
socialinių paslaugų
organizavimo rinkos
sąlygomis dilemas.

DARBO RINKA IR
SOCIALINĖS GEROVĖS
SISTEMOS
MODERNIZACIJA.
Tirti užimtumo programų ir
paramos bedarbiams

docentė;
dr. I. Žukauskaitė, lektorė;
D. Butkienė, asistentė;
K. Dragūnevičius,
asistentas;
L. Rakickienė, doktorantė.
2011-2014 Socialinio darbo katedra
Vadovas:
Dr. L.Žalimienė, profesorė.
Vykdytojai:
dr. K.BuzaitytėKašalynienė, docentė;
dr. V.Gevorgianienė,
docentė;
dr. B.Švedaitė-Sakalauskė,
docentė;
dr. V.Lepeškienė, docentė;
dr. L.Gvaldaitė, lektorė;
dr. J. Mataitytė-Diržienė,
lektorė;
V. Jakutienė, lektorė;
A. Vareikytė, lektorė;
N. Bogdanova, doktorantė;
T. Jasiukevičiūtė,
doktorantė.
2009-2014 Socialinio darbo katedra
Vadovas:
Doc. dr.(HP) R.Lazutka,
profesorius.

Tirti Lietuvos socialinės
paramos modelio
efektyvumą; įgalinimo
strategijas socialinio darbo
praktikoje, socialinės
integracijos problemas.

Dėl socialinių rizikų prarastų
pajamų kompensavimo
priemonių ir pajamų
nelygybės tyrimai.

rezultatyvumą. Socialinės
apsaugos pritaikymo prie
demografinių ir ekonominių
pokyčių problemas.

11.
Socialiniai mokslai (05S
Sociologija)
9-3
F-13

SOCIOLOGIJOS
DISKURSAI, SOCIALINĖ
KONTROLĖ IR LAIKO
STRUKTŪROS.
Sociologijos diskursų
analizė.
Lyginamieji Lietuvos
socialinės transformacijos
20-21 amžiuje ir lyginamieji
imperiologijos istoriniaisociologiniai tyrimai.
Lietuvos gyventojų
pilietinių ir politinių
nuostatų bei dalyvavimo
dinamikos analizė.
Šeiminio gyvenimo tyrimai:
diskursai, teorijos, metodai.
Socialinės kontrolės ir
deviacijų tyrimai.
Profesinės veiklos lauko

Vykdytojai:
doc.dr. B. Gruževskis,
profesorius;
dr. D. Skučienė, docentė;
dr. E. Šumskienė, docentė;
dr. E. Dunajevas, lektorius;
V.Ivaškaitė-Tamošiūnė,
lektorė;
S.Krutulienė, doktorantė;
D. Mažeikaitė, doktorantė;
S. Šabanovas, doktorantas;
U. Orlova, doktorantė;
J. Navickė, doktorantė.
2012-2016 Sociologijos katedra

Su globalizacija susijusių
procesų, migracijos ir
Vadovas:
tapatumų kaitos, poveikio
Doc. dr. (HP) A. Poviliūnas, šeimai tyrimai.
profesorius.
Tarpukario Lietuvos
ekonominės sistemos
Vykdytojai:
lyginamoji istorinėProf. habil. dr. Z. Norkus,
sociologinė analizė.
profesorius;
Socialinės kriminalinės
prof. dr. (HP)
justicijos problemos.
A.Dobryninas, profesorius; Lietuvos gyventojų pilietinių
doc. dr. (HP) A.Valantiejus, ir politinių nuostatų bei
profesorius;
dalyvavimo analizė: (a) NVO
dr. I. Juozeliūnienė,
sektoriaus raidos Lietuvoje
profesorė;
analizę, pasitelkiant
dr. R. Žiliukaitė, docentė;
tarptautinių ir Lietuvos
dr. L. Žilinskienė, lektorė;
tyrimų duomenis,
dr. G. Rapolienė, lektorė;
suteikiančiais informacijos
V. Jonikova, asistentė;
apie gyventojų dalyvavimą
J. Andrijevskis, doktorantas; savanoriškose asociacijose;

tyrimai.
Socialinės politikos kritinė
analizė.

D. Čiupailaitė, doktorantė;
L. Kanapienienė,
doktorantė;
M. Pivoriūtė, doktorantė;
A. Vaikšnytė, doktorantė;
L. Varnauskaitė, doktorantė;
V. Urbonaitė, doktorantė;
I. Labanauskaitė,
doktorantė;
M. Šupa, doktorantė;
R. Juras, doktorantas;
A. Girkontaitė, doktorantė;
G. Valatka, doktorantas;
D. Šliužaitė, doktorantė.

(b) Lietuvos gyventojų
politinio išprusimo analizę,
remiantis 2010 Pilietinės
galios indekso duomenimis;
(c) tarpgeneracinių vertybinių
skirtumų, susijusių su
pilietinėmis gyventojų
veiklomis, analizę, paremtą
1990, 1999, 2008 Europos
vertybių tyrimo duomenimis.
Profesijų sociologijos
tyrinėjimai: (a) profesinės
veiklos lauko analizės
metodologijos ir metodikos
tyrimai; (b) sociologijos
profesinės veiklos lauko
analizė.
Socialinės politikos sąsajų su
vidine ir išorine migracija
tyrimai. EU2020 strategijos
recepcijos ir poveikio
Lietuvos socialinei politikai
tyrimai.

*2012 m. vykdomų m/t darbų planas – VU Interneto svetainėje: http://voras.vu.lt/pls/publikacijos/moksl_darb.moksl?metai=2012
** Mokslo sritys ir kryptys VU Intraneto svetainėje (Mokslo skyrius - Dokumentai , http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392998&p_query=&p_tr2=
*** ir ***** Kiekvieną temą prašome priskirti ilgalaikei MTEP programai ir VU mokslinių tyrimų sričiai (Priedai 2 ,3) , pvz.: 15- 2 (15 žymi ilgalaikę MTEP programą,
o 2 - VU mokslinių tyrimų sritį).
Įvairiose ataskaitose tenka nurodyti išlaidas pagal mokslo sritis, todėl jeigu prie Jūsų vykdomos temos nurodomos kelios mokslo sritys, prašome nurodyti
procentinį kiekvienos srities įdirbio/išlaidų pasiskirstymą, pavyzdžiui: Fiziniai mokslai - 35 proc.; Technologijos - 40 proc.; Biomedicinos - 25 proc.

***** Darbo pobūdis:
F-Fundamentiniai moksliniai tyrimai

T- Taikomieji moksliniai tyrimai

– eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami pirmiausia reiškinių esmei ir stebimai tikrovei
pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus.
– eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams
tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.

E - Eksperimentinė plėtra (taikomoji mokslinė veikla) – mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas –
kurti naujas medžiagas, technologijas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir
paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus.
****** Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
1 - Žemės ir atmosferos tyrinėjimas.
6 - Žemės ūkis.
11. Kosminės erdvės tyrinėjimas.
2 – Transportas, ryšiai ir kita infrastruktūra.
7 – Gamyba ir technologija.
12. Kultūra, poilsis, religija ir žiniasklaida.
3 - Aplinka.
8 - Švietimas.
13. Politinė ir socialinė sistema, jos struktūra ir raida.
4 - Sveikata.
9 - Gynyba.
5 - Energetika.
10 – Fundamentiniai tyrimai.

