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Gyvenimo aprašymas 

 Doc. dr. Jūratė Imbrasaitė 

Jonavos g. 66 – 212, Kaunas 

 Tel. Nr.:  +370 37 327 822 

 El. paštas: j.imbrasaite@smf.vdu.lt  
 

AKADEMINĖS PAREIGOS 

• Sociologijos katedros docentė (VDU). 

• Socialinės politikos programos vadovė (VDU) 

IŠSILAVINIMAS 

• Socialinių mokslų (sociologijos) daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2008 m. Daktaro disertacija 

„Politinio dalyvavimo dinamika Lietuvoje 1999-2006 m.“  

• Teisės magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 1998 m. 

• Sociologijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 1995m. 

• Anglų kalbos ir literatūros gretutinės specialybės pagrindai, Vytauto Didžiojo universitetas, 1995m. 

• Sociologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 1993 m. 

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

• Piliečių dalyvavimas,pilietybės praktikos, socialiniai sąjūdžiai;  
• Lyginamoji gerovės valstybių analizė, socialinė nelygybė;  
• Socialinė politika, jaunimo politika, darbo rinkos politika, viešosios politikos analizė;   
• Viešoji teisė, žiniasklaidos teisė. 

AKADEMINĖ PATIRTIS     

• Docentė, Sociologijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas, 2011- dabar 

• Lektorė, Sociologijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas, 2008- 2011.        ,  

• Asistentė, Sociologijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002-2008.   

• Asistentė, Teisės institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002-2006.           ,  

• Asistentė, Sociopolitinės analizės centras, Vytauto Didžiojo universitetas, 1998-2000 . 

DĖSTOMI KURSAI  

• Konstitucinė teisė (MA)  

• Žiniasklaidos teisė (MA)  

• Teisės teorija (MA)  

• Modernioji politikos sociologija (MA) 

• Baltijos regiono politinė kultūra (MA) 

• Viešoji teisė (BA)  

• Viešosios komunikacijos teisė (BA)  

• Europos viešoji teisė (BA)  
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• Socialinės politikos pagrindai (BA) 

• Socialinės politikos procesas ir analizė (BA)  

• Lyginamoji socialinė politika (BA) 

• Globali socialinė politika (BA) 

• Darbo rinkos politika (BA) 

• Politikos sociologija (BA)  

• Socialinė nelygybė ir atskirtis (BA) 

• Teisės sociologija (BA)  

• Parlamentarizmas ir parlamentinės partijos (BA). 

.  

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS  (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

• J. Imbrasaitė (2016). Ar žiniasklaida skatina dalyvauti politiniuose veiksmuose? Kultūra ir visuomenė: 

socialinių tyrimų žurnalas Nr 7 (2), 11-29 psl. 

• J. Imbrasaitė (2015). Monitorial Citienship: A Case of Lithuania. Comunicação Pública. Vol. 10, no. 18, 

2015. ISSN 2183-2269 p. 1-22. 

• M. Bartuškaitė, A. Zilys, J.Imbrasaitė. Ocena systemu sowieckiego a stosunek wobec demokracji na Litwie 

Udana transformacja na peryferiach? / red. Artur Wołek, Justinas Dementavičius. ISBN 9788362628766 p.57-

72. 

 

MONOGRAFIJOS 

• J.Imbrasaitė. Parama demokratijai ir piliečių dalyvavimas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. – 

ISBN 978-9955-12-942-4 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

• Demokratijos įvairovė (Varieties of Democracy) (koordinuojanti institucija Kelogg tarptautinių studijų 

institutas ir Goteburgo universiteto Politikos mokslų katedra) finansuojamas Europos Komisijos, Švedijos 

užsienio reikalų ministerijos, Danijos užsienio reikalų ministerijos, Goteborgo universitetos, Kellog 

tarptautinių studijų instituto, Kanados tarptautinės plėtros agentūros, Riksbanken, nacionalinė ekspertė nuo 

2014.          

• „Jaunimo gyvenimo kokybė Baltijoje šalyse“ [Re(searching) for quality of life of young people in Baltics] 

Erasmus + Strateginės partnerystės projektas jaunimo srityje Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657, projekto 

vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija); projekto partneriai: Žiburio Fondas (Lietuva), Estonian 

Child Welfare Union (Estija), Web Multishop Company OÜ (Latvija), Excolo Latvia (Latvija) (suma 144 244 

Eur); tyrėja, 2018 m. 

•  „Kompetencijos kėlimas dalyvaujant Tarptautinės sociologų asociacijos XIX -ojo pasaulinio kongreso 

veiklose ir renginiuose“ finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, veiksmų programos priemonė 09.3.3-LMT-

K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ 

2018 m kovo – liepos mėn. 

• „Jaunimo dalyvavimas savivaldoje: Radviliškio atvejis“ finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, veiksmų 

programos priemonė 09.3.3-LMT-K_712-03-0103 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės 

kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ 2017 m rugsėjo 1 d  – 2018 m. gegužės 31 d. 

• Žiniasklaidos pliuralizmo monitoringas (Media Pliuralism Monitor) (koordinuojanti institucija Europos 

instituto Žiniasklaidos pliuralizmo ir laisvės centras) finansuojamas Europos Komisijos 30-CE-0586359/00-

21, ekspertė 2015 m 

• „Skaidrios Lietuvos link" finansuojamas EECEA, koordinatorius Transparency International Lietuvos skyrius 

2014 m 

• „Jaunimo įgalinimas" finansuojamas ES Komisijos, koordinatorius JRD ir LiJOT 2014 m. 

 

PROFESINĖS NARYSTĖS 

• Tarptautinės Sociologų asociacijos narė, tyrėjų komiteto R10 „Dalyvavimas, organizacinė demokratija ir 

savivadyba“ (Participation, Organizational Democracy and Self-Management) valdybos narė nuo 2018m;  
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• Europos sociologų asociacijos narė;  

• Tarptautinės politinių mokslų asociacijos narė;  

• Lietuvos sociologų sąjungos narė;  

• Lietuvos politinių mokslų organizacijos narė  

• Jaunimo tyrėjų tinklo prie Jaunimo reikalų departamento, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė 

 

 

NARYSTĖ MOKSLINIŲ ŽURNALŲ REDKOLEGIJOSE 

 

1. Žurnalo "Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas" redkolegijos narė; leidėjas Vytauto Didžiojo 

universiteto Sociologijos katedra nuo 2010.  

2. Žurnalo „Societas/ Communitas“ redkolegijos narė, leidėjas Varšuvos universiteto Taikomųjų socialinių 

mokslų institutas  nuo 2011.  

3. Straipsnių recenzavimas (angl. peer review) moksliniams žurnalams: “Community and Applied Social 

Psychology“, „Societas/Communitas“, „Journal of Baltic Law and Politics“, „Viešoji politika ir 

administravimas“, „Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrtimų žurnalas“, „Politikos mokslų almanachas“, 

„Politologija“. 

 

 

TARPTAUTINĖ IR NACIONALINĖ EKSPERTINĖ VEIKLA 

 

• Lietuvos Jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamo konkurso “Geriausias magistro darbas”, ekspertė nuo 

2013 m. 

• Lietuvos Jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamo konkurso “Geriausia disertacija” ekspertė nuo 2012 m. 

• ES Komisijos ERA NET RUS Plus S&T projektų vertinimo grupės ekspertė (2020). 

• ES Komisijos DG CONNECT, eGovernment & Trust" Unit projektų  eGovernment Open Public Review 

(OPR) ekspertė (2019). 

• LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoto konkurso “Jaunimui draugiška savivaldybė 2016” 

ekspertė (2017 m rugsėjo –spalio mėn) 

• ES Komisijos ERA NET RUS Plus S&T projektų vertinimo grupės ekspertė (2017). 

• ES Komisijos DG CONNECT, eGovernment & Trust" Unit projektų  eGovernment Open Public Review 

(OPR), ekspertė (2017). 

• Kauno miesto strateginio plano 2016-2020 m darbo grupės narė (2014 gruodžio-2015 m balandžio mėn.). 

• Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrius, Bendruomenių centrų ar 

bendruomenių organizacijų projektų vertinimo grupės narė, ekspertė (2014 m. sausio- vasario mėn.). 

• ES Komisijos I Aplinkos direktoratas, FP7-ENV projektų vertinimo ekspertė, (2012 m. lapkričio mėn.). 

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

• VDU aktyviausio docento  konkurso premija (VDU Rektoriaus įsak. 2014. 06 19 Nr. 234). 

 

KURSAI IR STAŽUOTĖS 

 

 

• Mikro duomenų analizės seminaras „European Labour Survey (ELS)“ organizuotas GESIS – Leibnico 

Socialinių Mokslų instituto, Mannheime Vokietijoje 2017 m. lapkričio 27-29 d. 


