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SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS
•
•

Sociologijos katedros lektorius
VDU Socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojas

IŠSILAVINIMAS
•

•
•

Socialinių mokslų (sociologija) daktaras, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015m.
Apginta disertacija „Moderniosios visuomenės miesto plėtra: Rezidencinė
diferenciacija Lietuvos didmiesčiuose”
Taikomosios sociologijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas,
2009m.
Sociologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2007m.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
•
•
•
•

Miesto sociologija, urbanizacija ir būsto politika
Visuomenės modernizacijos, gerovės valstybės ir urbanizacijos santykis
Socialinė politikos, socialinės atskirties ir socialinio mobilumo tyrimai
Kiekybinių metodų taikymai miestų ir socialinės atskirties tyrimuose

AKADEMINĖ PATIRTIS
•
•
•
•
•

Lektorius, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015m. – iki dabar.
Mokslo darbuotojas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015m. – iki dabar.
Mokslinis stažuotojas – tyrėjas, Humboldto universitetas Berlyne, 2012 – 2013m.
Jaunesnysis mokslo darbuotojas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012 – 2015m.
Asistentas Sociologijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas, 2009 – 2015m.
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DĖSTOMI KURSAI
Dėstomi kursai Socialinių mokslų fakultete:
• Kiekybiniai socialinių mokslų metodai (sociologija ir antropologija, BA)
• Taikomoji statistika (sociologija ir antropologija, BA)
• Kiekybinė duomenų analizė I (sociologija ir antropologija, BA)
• Kiekybinė duomenų analizė II (sociologija ir antropologija, BA)
• Klasikinės sociologijos teorijos (anglų kalba) (Society, Culture and
Communication, BA)
• Kiekybinių sociologijos tyrimų problemos (taikomoji sociologija, MA)
• Urbanizacija ir migracija (socialinė demografija, MA)
• Daugiamačiai duomenų analizės metodai psichologijoje (mokyklinė psichologija,
organizacinė psichologija, sveikatos psichologija, MA)
Dėstomi kursai kituose VDU fakultetuose:
• Viešosios komunikacijos tyrimų metodai (viešoji komunikacija, BA)
• Komunikacijos tyrimų metodai (kūrybinės industrijos, BA)
Dėstyti kursai VDU:
• Regioninė politika ir urbanizacija (socialinė politika, BA)
• Darbo rinkos politika, (socialinė politika, BA)
• Socialinių tyrimų metodologija (socialinė politika, BA)
• Socialinių projektų vadyba (socialinė politika, BA)
• Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių mokslų metodai (socialinė politika, BA)
• Kiekybiniai viešosios komunikacijos tyrimų metodai (viešoji komunikacija, BA)
• Komunikacijos tyrimų metodologija (integruota komunikacija, MA)
• Kūrybinių miestų tyrimai (kūrybinės industrijos, MA)
• Duomenų tvarkymo programos (sociologija ir antropologija, BA)

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
• Leonavičius, Vylius; Žilys, Apolonijus; Baltrušaitytė, Giedrė. Hibridinė sovietinio
laikotarpio Lietuvos visuomenės modernizacija, kolektyvinė monografija. Kaunas:
Vytauto Didžiojo universitetas ;$$Vitae Litera (recenzuota, priimta spaudai), 2019
m..
• Brazienė, Rūta; Indriliūnaitė, Rasa; Mikutavičienė, Inga; Žilys, Apolonijus.
Jaunimas ir būstas Lietuvoje: skirtingos galimybės, trajektorijos ir iššūkiai,
kolektyvinė monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas ;$$Vitae Litera,
2018. 350 p. ISBN 978-609-467-353-5; eISBN 978-609-467-354-2.
• Indriliūnaitė, Rasa, Žilys, Apolonijus. Lietuvos būsto politikos keliami iššūkiai
jaunimui privačioje būsto valdoje // Viešoji politika ir administravimas = Public
Policy and Administration. Vilnius, Kaunas: Mykolo Riomerio universitetas, Kauno
Technologijos universitetas. ISSN print 1648-2603 / ISSN online 2029-2872. 2018,
nr. 17(3): p. 454-469.
• Tereškinas, Artūras; Žilys, Apolonijus. Distrust, powerlessness and sociospatial
differentiation in Lithuanian cities // Trames: journal of the humanities and social
sciences. Tartu: Estonian Academy Publishers. ISSN 1406-0922. 2017, Vol. 21, iss.
4, p. 345-369.
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• Žilys, Apolonijus. Būsto karjera ir jos trajektorijos demografinio gyvenimo ciklo
pradžioje: Lietuvos jaunimo apsirūpinimo būstu situacija // Kultūra ir visuomenė :
socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas:
Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-4573. 2018, nr. 9(2), p. 193-227.
• Bučaitė-Vilkė, Jurga; Žilys, Apolonijus. Dvi skirtingos vietos demokratijos vizijos?
Interesų atstovavimas, lyderystė ir gyventojų dalyvavimas savivaldoje // Kultūra ir
visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social
research. Kaunas; Vilnius: Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus leidykla.
ISSN 2029-4573. 2016, nr. 7(1), p. 93-112.
• A. Žilys. Socialinė distancija, skurdas ir geras gyvenimas: Gyventojų požiūris į
socialinę atskirtį Lietuvoje, “Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje”
Artūras Tereškinas, Jurga Bučaitė-Vilkė (sud.), 39-73p., 2015m., Kaunas: Versus
Aureus, ISBN 978-669-467-108-1.
• A. Žilys, M. Bartuškaitė, J. Imbrasaitė. Ocena systemu sowieckiego a stosunek
wobec demokracji na Litwie, in “Udana transformacja na peryferiach?” Artur
Wołek, Justinas Dementavičius (eds.), 57-73p., 2014m., Krakow: Ośrodek Myśli
Politycznej, ISBN 978-83-62628-76-6.
• Tereškinas, A. Žilys. “Kultūrinis vartojimas ir socioerdvinė diferenciacija Lietuvos
didmiesčiuose”, // Filosofija, Sociologija; 2014m. T.25. Nr. 4, 272-281p., Lietuvos
Mokslų Akademijos leidykla, ISSN 0235-7186;
• A. Žilys. „Rezidencinė diferenciacija ir skirtumai Lietuvos moderniajame mieste:
(po)sovietinis ar vakarų miestas?” // Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų
žurnalas; 2014m. Nr. 4, Vol. 2, 67-103p., Vytauto Didžiojo universiteto leidykla,
ISSN 2029-4573;
• A. Tereškinas, A. Žilys. “Emocijos ir socio-erdvinė segregacija Lietuvos
didmiesčiuose: ar aš ką nors galiu pakeisti?“ // Kultūra ir visuomenė. Socialinių
tyrimų žurnalas; 2014m. Nr. 4, Vol. 2, 11-37p., Vytauto Didžiojo universiteto
leidykla, ISSN 2029-4573;
• A. Žilys, M. Bartuškaitė. „Politinio ir socialinio pasitikėjimo bei dalyvavimo raiška
Lietuvos demokratijoje“ // Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas; 2011m.
Nr. 2, Vol. 1, 27-49p., Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, ISSN 2029-4573;
• J. Imbrasaitė, A. Žilys, M. Bartuškaitė „Sovietinės sistemos vertinimas ir požiūris į
demokratiją Lietuvoje“ // Filosofija, Sociologija; 2011m. T.22. Nr. 2, 106-114p.,
Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla, ISSN 0235-7186;
• V. Leonavičius, A. Žilys „Gerovės valstybė ir moderniosios Lietuvos urbanizacija“
// Filosofija, Sociologija; 2009m. T.20. Nr. 4, 318-325 p., Lietuvos Mokslų
Akademijos leidykla, ISSN 0235-7186;

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS
• Apolonijus Žilys, pranešimas ““An idea for Lithuania No. 3.” is assisting to acquire
housing for young families”: Youth housing situation and contested housing policy
after 25 years in Lithuania”, tarptautinėje 16-oje tęstinėje Europos socialinės politikos
analizės tyrėjų tinklo (ESPAnet Europe) konferencijoje “Transformation of European
welfare systems: Challenges, problems and future prospects”, Lietuva, Vilnius, 2018
m. rugpjūčio 30 d. - rugsėjo 1 d.
• Apolonijus Žilys, pranešimas “Smooth transition or contradictions of western and
soviet modernization? The peculiar case of Lithuanian modern urbanization path”,
tarptautinėje 7-oje tęstinėje konferencijoje “Society Health Welfare: Contemporary
Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives”, Latvija,
Ryga, 2018 m. spalio 10-12d.
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• Apolonijus Žilys, Nacionalinė 10-oji Lietuvos sociologų draugijos konferencija
„Sociologinio žinojimo autoritetas: poveikis, vertės kūrimas ir kvestionavimas“, 2018
m. spalio 12-13 d., Lietuva, Klaipėda, KU, pranešimas „Jaunimo mobilumo prielaidos
Lietuvos būsto karjeros hierarchijoje“.
• Apolonijus Žilys, Nacionalinė 9-oji Lietuvos sociologų draugijos konferencija
„(Ne)lygybės, galia ir socialinis teisingumas šiuolaikinėje visuomenėje“, 2017m.
lapkričio 17 d., Lietuva, Kaunas, VDU, pranešimas „Skirtingi kaimynystės supratimai
ir gyvenimai tarp nuomininkų ir būsto savininkų segmentų“.
• Apolonijus Žilys, pranešimas “The Dynamics of Social Distance and Some Limits to
Social Inclusion: The Lithuanian Public Opinion and (Un) Shared Visions of Life”,
tarptautinėje konferencijoje “Social Exclusion and Social Participation in
Contemporary Europe”, VDU, 2014 lapkričio 21d.
• Apolonijus Žilys. Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Sociologinė
vaizduotė ir jos politika“, 2013m., pranešimas ”Socialinės ir erdvinės sankirtos
lokalizuotame pažinime: Socialinio kapitalo ir kolektyvinio efektyvumo dinamika
Lietuvos miestų kaimynystėse”.
• Apolonijus Žilys, pranešimas “Deviance and Crime in Public Housing Settings:
Between Stigma and Position of Welfare State in Lithuanian Cities”, 12-toje
kasmetinėje Europos kriminologų asociacijos konferencijoje “Criminology in the 21st
Century: A Necesseray Balance between Freedom and Security”, Bilbao, Ispanija,
2012 rugsėjo 12-15d.
• Apolonijus Žilys, „Democracy quality and attitudes in political system among
Lithuanians“ Liepojos Universiteto rengiamoje tarptautinėje 13-oje mokslinėje
konferencijoje „Society and Culture: New Frontiers and Horizons“, Liepojoje,
Latvijoje, 2010 lapkr. 26d.
• Apolonijus Žilys, Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Ar gali sociologija
pakeisti Lietuvos visuomenę?“, 2010m., Lietuva, pranešimas „Miesto sociologijos
potencialas Lietuvoje ir sovietinės urbanizacijos Lietuvos šiuolaikiniame mieste
atvejo svarba“.
• Apolonijus Žilys, Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Pasiekimai ir vizijos:
Dvidešimt metų sociologijos studijoms Lietuvoje“, 2009m., Lietuva, pranešimas
„Sovietinės urbanizacijos pasekmės: kelias link segregacijos, poliarizacijos ar
socialinės atskirties mieste“.

PROJEKTINĖ VEIKLA
•

•

•

•

2019 m. – iki dabar Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo „Europos
socialiniai tyrimai“ (ESS ERIC) tęstinis tarptautinis projektas Europos socialinis
tyrimas Lietuvoje (9-oji ir 10-oji bangos). Projektas ko-finansuojamas VDU ir LMT
kaip mokslo infrastruktūros (ir MTEP) projektas. Sutarties Nr. VS-3. Pareigos projekte
- vykdytojas-tyrėjas (vyr. mokslo darbuotojas).
2019 m. – iki dabar Nacionalinės mokslo programos „Mokslininkų grupių projektai”
projektas “ Lietuvos visuomenės kartų (ne)saugumo patirtys: gyvenimo trajektorijų̨
pasirinkimo motyvai ir galimybės”. Projekto registracijos numeris S-MIP-19-21.
Pareigos projekte - vykdytojas-tyrėjas (mokslo darbuotojas).
2017-2019 m. Nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ projektas
Lietuvos visuomenės modernizacija amžių sandūroje: tęstinumas ir pertrūkiai. LMT
finansuojamas Sutarties numeris Nr. S-MOD-17-4. Pareigos projekte - vykdytojastyrėjas (mokslo darbuotojas).
2017-2018 m. Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė” projektas
Jaunimo apsirūpinimas būstu: procesai, problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje.
Projekto sutarties Nr. GER-007/2017. Pareigos projekte - vykdytojas-tyrėjas (mokslo
darbuotojas).
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•
•
•

•

•

•

2016 m. Nacionalinės mokslo programos „Mokslininkų grupių projektai” projektas
“Lietuvos merai: politinės lyderystės dėmenys vietos savivaldoje”. Projekto sutarties
Nr. MIP- 031/2015. Pareigos projekte - vykdytojas-tyrėjas (mokslo darbuotojas).
2012-2015 m. Dotacijos tyrimo projektas. Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas
pokyčių Lietuvoje sutarties nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-045. Pareigos projekte –
bendrosios projekto dalies vykdytojas-tyrėjas (jaunesnysis mokslo darbuotojas).
2011-2012 m. Berlyno federalinės žemės, G. Simmelio metropolio tyrimų centro ir
Humboldto universiteto vykdomame tęstiniame atvirų duomenų (open-data project)
projekte “GENTRIMAP: Gentrifizierung visualisieren” apie būsto politikos,
gentrifikacijos ir migracijos procesų santykį Berlyno savivaldybėje. Pareigos projekte tyrėjas-stažuotojas.
2011-2012 m. Nacionalinės mokslo programos „Mokslininkų grupių projektai”
projektas “Socialinė atskirtis Lietuvos didmiesčiuose: erdvinės segregacijos ir
poliarizacijos formos”. Projekto registracijos numeris MIP-11306/2011. Pareigos
projekte - vykdytojas-tyrėjas (jaunesnysis mokslo darbuotojas).
2010-2011 m. Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam
saugumui” projektas Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai Lietuvoje
2010 m.: parama demokratijai ar masinis protestas? Projekto sutarties Nr. SIN10105/2010. Pareigos projekte - vykdytojas-tyrėjas (jaunesnysis mokslo darbuotojas).
2007 m. Europos komisijos finansuojamas pagal 6-ąją gardelės programą (6th
Framework Programme for Research, Framework Programme for Research) Politiniai
sprendimai įveikiant iš kartos į kartą perteikiamas socialinę nelygybę skatinančias
priežastis” (Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational
Transmission of Inequalities“ (PROFIT)) mokslinis projektas (koordinuojanti institucija
Lodzės universitetas (Lenkija), projekto vienas iš partnerių Vytauto Didžiojo
universitetas). Projekto kontrakto numeris EK, Ref. No. CIT2-CT-2004-506245.
Pareigos projekte - vykdytojas-tyrėjas (asistentas).

PROFESINĖS NARYSTĖS
•
•
•
•
•
•
•

Europos socialinės politikos analizės tyrėjų tinklo (ESPAnet Europe) narys (nuo
2018)
Programos COST tinklo „Bandant išmatuoti benamystę Europoje” (COST Action
“Measuring homelessness in Europe” (CA15218)) narys (nuo 2017)
Tarptautinės RC21 jaunųjų miesto tyrėjų tinklo RC21 sekcijos narys (nuo 2012).
Europos kriminologų asociacijos narys (2011-2013)
Lietuvos Sociologų draugijos narys (nuo 2010)
Lietuvos jaunųjų mokslininkų draugijos narys (nuo 2011)
VDU mokslo ir tyrimo klasterio „Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje
visuomenėje narys (nuo 2010).

PROFESINIS TOBULĖJIMAS
•

•
•
•

2016 birželio 24 d. – liepos 4 d. “BLASTER 2: Teaching and Learning Summer
School” (Nr. 2015-1-NL01-KA203-008993) vasaros mokykla-stažuotė, Bratislava
(Slovakija). Vasaros mokyklos-stažuotės organizatorius The European Consortium for
Political Research (ECPR).
2013 m. lapkričio mėn. 29 d. Mokslinis-praktinis seminaras „Erdvinė miesto struktūra
ir gyventojų saugumas“, rengėjas Kauno technologijos universitetas.
2013 m. spalio 29-30 d. mokomasis-praktinis seminaras „Gyventojų sveikatos
nelygybės vertinimo metodai“, rengėjas Lietuvos socialinių tyrimų centras.
2011-2012m. mokslinė stažuotė ir darbas kaip mokslinis tyrėjas nacionaliniame
“GENTRIMAP: Gentrifizierung visualisieren” (“GENTRIMAP: Gentrifikacijos
vizualizavimas”) atvirų duomenų projekto veiklose. Vykdančios institucijos: Berlyno
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federalinė žemė, Berlyno Humboldto universitetas ir Simmelio Metropoliteno studijų
centras, Berlyne.

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI
•
•
•

2012m. laimėta LMT skiriama doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso "Geriausia disertacija 2015"
socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyje laureatas.
Lietuvos mokslų akademijos organizuojamo „Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų
mokslinių darbų konkurso 2016” laureatas

TARNYSTĖ VISUOMENEI
• Duota daugiau nei 20 interviu žiniasklaidai miestų tyrimo tematikomis.
• Organizacija ir paskaitų skaitymas moksleiviams skirtuose “VDU Sociologijos

•

•

•

•

akademija” (2012-2014m.) ar kituose universiteto moksleiviams skirtuose
renginiuose.
Išorinis ekspertavimas (2015 m.) VšĮ “Šeimos santykių instituto” parengtame
“Atpažinimo, prevencijos ir intervencijos (API) modelio šeimoms, išgyvenančioms
konfliktiškas skyrybas ir/ar atsiskyrimą” modelio ir mokymų (efektyvumo)
vertinimas.
Išorinis konsultavimas ir ekspertavimas (2016 m.) “Kaunas – Europos kultūros sostinė
2022” projekto Europos Komisijai pareiškėjams dėl anketinės apklausos metodo
skirtos Kauno m. gyventojams.
Išorinis vertinimas (2017 m.) “Kauno rajono gyventojų pasitenkinimo Kauno rajono
savivaldybės teritorijoje teikiamomis viešosiomis paslaugomis” ir tyrimo pagal MTEP
įgyvendinimas.
Išorinis vertinimas (2018m.) “Birštono savivaldybės gyventojų pasitenkinimo
Birštono savivaldybės teritorijoje teikiamomis viešosiomis paslaugomis” ir tyrimo
pagal MTEP įgyvendinimas.
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