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Gyvenimo aprašymas 

JŪRATĖ GUDLIAUSKAITĖ-GODVADĖ 
Jonavos g. 66 – 321, Kaunas 

 Tel. Nr.:  +370 37 327 847 

 El. paštas: j.gudliauskaite-godvade@smf.vdu.lt  

 

AKADEMINĖS PAREIGOS 

 Socialinio darbo katedros lektorė (VDU). 

 

IŠSILAVINIMAS 

 2004 m. rudenį pradėtos doktorantūros studijos Suomijoje, Laplandijos universitete, 
Socialinių mokslų fakultete, Socialinio darbo doktorantūros programoje.  

 Socialinio darbo magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. 

 Diplomuota slaugytoja-akušerė, Kauno medicinos akademija (dabar Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas), 1995. 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

 Lyčių aspektas socialiniame darbe 

 Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 

 Socialinio darbo teorinių modelių raiška socialinio darbo praktikoje 

 Socialinio darbo identiteto tyrimai 

AKADEMINĖ PATIRTIS     

 Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2011 – iki dabar. 

 Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2004 – 2011. 

 Neatestuota dėstytoja, Panevėžio kolegija, 2002-2004. 

 

 

DĖSTOMI KURSAI  

 Asmenybės raida (BA) 
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 Lytis ir socialinis darbas (BA) 

 Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje (BA) 

 Socialinė pedagogika (BA) 

 Kursinis darbas (BA) 

 Priešdiplominė socialinio darbo praktika (BA) 

 Kvalifikacinė praktika (I) (BA) 

 Kvalifikacinė praktika (II) (BA) 

 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS  (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 Rutkauskienė, Saulė, Gudliauskaitė-Godvadė, Jūratė. Lyčių stereotipai socialiniame darbe 
su socialinės rizikos šeimomis // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. 
Experience and methods. 2011, [T.] 7(1).ISSN 20290470 p.71-87. 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

PROFESINĖS NARYSTĖS 

 

 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 2015 m. Mokymai "Simuliacinės praktikos aplinkos naudojimo galimybės studentų 
kompetencijų, darbui su pažeidžiamais 3-7 metų amžiaus vaikais, ugdymui“, VDU. 

 2015 m. Socialinių inovacijų fondo Apskrito stalo diskusija "Lyčių lygybės planavimas 
darbovietėse". 

 2015 m. Akademinė lyčių studijų vasaros mokykla "Lyčių studijos ir aktyvizmas 
Vakaruose bei posovietinėse šalyse: teorijos, praktikos, formos (LYSA). 

 2011 m. Socialinių inovacijų fondo mokymai „GED-PLAN: lyčių lygybės ir lygių 
galimybių planavimas darbo vietose“ (40 ak. val.) 

 

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 
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TARNYSTĖ VISUOMENEI 

 

 

 

 


