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SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS


Doktorantė, Sociologijos katedra (VDU)

IŠSILAVINIMAS




Socialinio darbo magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012.
Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis, Mykolo Romerio universitetas, 2010.
Socialinio darbo bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2008.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS




Sveikatos sociologija
Sveikatos priežiūros sistemos
Socialiniai sveikatos ir ligos aspektai

AKADEMINĖ PATIRTIS



Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015.
Socialinio darbo praktikos koordinatorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS





Makštutytė, R., Naujanienė, R. (2012). Motinystės atsisakymo emocinė išraiška: motinų
patirties kritinė refleksija. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, Nr. 10 (2), p. 99-118.
Ivanauskienė, V., Makštutytė, R. (2012). Terrorism: Implications for International Social
Work. Tiltai, Nr. 2 (59), p. 59-69.
Makštutytė, R., Vaškevičiūtė, L. (2011). Socialinio darbuotojo profesionalumas
komunikacinės kompetencijos aspektu. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, Nr. 8 (2),
p. 23-37.
Makštutytė, R., Naujanienė, R. (2008). Medicininio ir socialinio negalės modelių
požymiai socialinių darbuotojų veikloje. Specialusis ugdymas, Nr. 2 (19), p. 67-78.
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MOKSLINĖS KONFERENCIJOS
Pranešimai tarptautinėse konferencijose:





The change of the concepts of health and illness (žodinis pranešimas), 7th NBSW
summer school, University of Eastern Finland, Kuopio (Suomija), 2015 m. rugpjūčio 1721 d.
Loss and grief within the process of relinquishing a child and motherhood (žodinis
pranešimas), International Scientific Conference „Social work to grief and loss.
Interdisciplinary aspects“, Warsaw (Lenkija), 2015 m. gegužės 5 d.
„It is your guilt“: a reflection of motherhood‘s relinquishment experience (žodinis
pranešimas), International scientific conference Intersecting Feminisms: Theory, Politics
and Activism, University of Łódź (Lenkija), 2012 m. lapkričio 16-18 d.
Motinų, atsisakiusių savo vaiko, patirtys (žodinis pranešimas), tarptautinė mokslinėpraktinė konferencija „Šeima kaitoje: iššūkiai ir galimybės“, Vytauto Didžiojo
universitetas (Kaunas), 2011 m. gegužės 12-13 d.

Pranešimai nacionalinėse konferencijose:





Lėtine liga sergančių pacientų požiūris į sveikatos priežiūros sistemą (žodinis
pranešimas), Nacionalinė sveikatos mokslų studentų konferencija, Klaipėdos universitetas
(Klaipėda), 2015 m. balandžio 30 d.
Profesionalus socialinis darbas: kompetencija, parama (žodinis pranešimas), mokslinėpraktinė konferencija Socialinio darbo studentų praktika: socialinių partnerių
bendradarbiavimas užtikrinant studijų kokybę, Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas),
2010 m. lapkričio 19 d.
Medicininio ir socialinio negalės modelių požymiai socialinių darbuotojų veikloje
(žodinis pranešimas), respublikinė studentų mokslinė-praktinė konferencija Studentų
tiriamosios veiklos aspektai studijų procese, Žemaitijos kolegija (Telšiai), 2010 m.
balandžio 15 d.

PROJEKTINĖ VEIKLA


Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos vykdomas projektas "Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų
ugdymas" Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001 (projekto koordinatorė Vytauto Didžiojo
universitete, 2015 m.).

PROFESINIS TOBULĖJIMAS


Erasmus praktika, VODA, New Castle Upon Tyne (Didžioji Britanija) 2011 m. sausis –
balandis.
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