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Gyvenimo aprašymas 

Dr. Jurga Bučaitė-Vilkė 

Jonavos g. 66 – 211, Kaunas 

 Tel. Nr.:  +370 37 327 822 

El. paštas: jurga.bucaite-vilke@vdu.lt 

AKADEMINĖS PAREIGOS 

• Sociologijos katedros docentė (VDU), nuo 2020 m. sausio mėn. Sociologijos katedros vedėja 

• Socialinių tyrimų centro vyresn. m. darbuotoja (VDU). 

IŠSILAVINIMAS 

• Socialinių mokslų (sociologija) daktaro laipsnis, Kauno Technologijos universitetas, 

2008. Disertacija „Tinklaveikos raiška vietos bendruomenėje“. 

• Sociologijos magistro laipsnis, Kauno Technologijos universitetas, 2003. 

• Etnologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. 

• Sociologijos gretutinės specialybės pagrindai, Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

• Socialinė politika vietos lygmeniu 
• Demokratizacijos procesai savivaldybėse (decentralizacija, vietos valdymas)  
• Vietos bendruomenių klausimai  
• Ekonomikos sociologija 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

• Docentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015 – iki dabar. 

• Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2008 –2015. 

• Lektorė, Mykolo Romerio universitetas, 2008-2012. 

• Projektų vadovė, ekspertė, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 2004 – iki dabar. 

DĖSTOMI KURSAI  

• Ekonomikos sociologija (BA) 
• Socialinė kaita (BA) 
• Skurdas, socialinė atskirtis ir socialinė politika (BA) 
• Sociologija ir antropologija (BA) 
• Pilietinės visuomenės sociologija (MA) 
• Modernios ekonomikos sociologijos problemos (MA) 

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

• 2014 -2016 – POLLEADER tyrimų tinklo „Politiniai lyderiai Europos miestuose“ narė (vadovas: 

prof. Annick Magnier, Florencijos universitetas, Italija). 
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• 2015-2017 – LMT mokslininkų grupių projektas „Lietuvos merai: politinės lyderystės dėmenys vietos 

savivaldoje" Nr. MIP-031/2015, projekto vadovė. 

• 2015 -2018 COST – Local Public Sector Reforms: An International Comparison (ISCH COST Action 

IS1207) tyrėjų tinklo nacionalinė atstovė. 

• 2017-2019 m. LMT remiamos veiklos krypties „Mokslininkų grupių tyrimai“ projektas ,,Savivaldybių 

bendradarbiavimas teikiant viešąsias paslaugas: tinklinės valdysenos galimybės ir viešojo intereso 

dilema Lietuvoje“ Nr.S-MIP-17-3, projekto vadovė. 

• Nuo 2017 m. ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektas Nr. 

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016 "Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing 

the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity" (koordinatorius: 

Aalborgo universitetas), nacionalinės dalies komandos vadovė.  

• Nuo 2019 m. COST tinklo CA17175„Deliberative Democracy and Constitution-Making“ asocijuota 

narė.  

• Nuo 2019 m. projektas „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“, 09.3.3-LMT-K-712-01-0020, 

ES struktūrinių fondų finansuojama veikla „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto 

lygio MTEP projektus“, 2017-2021 m., mokslo darbuotoja.  

• Nuo 2019 m. tarptautinio tyrimo „Local state society relations“ (koordinatorius: Dartmstadt 

universitetas) nacionalinės grupės tyrėjų komandos vadovė.  

PROFESINĖS NARYSTĖS 

• ISA narė (International Sociological Asocciation)  
• BASEES narė (British Association for Slavonic and Eastern Europe Studies) 
• Lietuvos sociologų draugijos narė. 

 


