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Gyvenimo aprašymas 

Dr. DOVILĖ DAUGĖLIENĖ 
Socialinio darbo katedros lektorė 

Jonavos g. 66-321 

Tel. Nr.: (+370) 32 78 47 

El. paštas: dovile.daugeliene@vdu.lt 

 

SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS 

• Socialinio darbo katedros lektorė 
• Jaunesnioji mokslo darbuotoja 
• SMF Tarptautinių ryšių koordinatorė 

 

IŠSILAVINIMAS 

• Socialinių mokslų (Sociologija) daktaro laipsnis, Kauno technologijos universitetas, 
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras 2019  

• Socialinio darbo magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2011 
• Socialinio darbo bakalauro laipsnis, Vytauto didžiojo universitetas, 2009 

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

• Socialiniai senėjimo aspektai 
• Vyresnio amžiaus asmenų poreikių tyrinėjimas 
• Gerontologinis socialinis darbas 
• Amžizmas 
• Sveikatos sociologija 
• Psichikos sveikata 
• Ligos poveikis asmeniui ir jo artimiausiai aplinkai 

 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

• Socialinio darbo katedros lektorė, 2018 – šiuo metu 
• Socialinio darbo katedros asistentė, 2013 – 2018 

 

DĖSTOMI KURSAI  

• Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje (SOD3001) (BA) 

• Socialinis darbas gerontologijoje (SOD3011) (BA) 
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• Socialinė gerontologija (SOD5014) (MG) 
   

 

 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

• Zigmantavičius, A., Daugėlienė, D. (2021). Socialinių darbuotojų vyrų profesinio 
tapatumo formavimasis. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Nr. 28 (2), 129-150 p. DOI 
10.7220/2029-5820.28.2.5  

• Daugėlienė, D., Mikulionienė, S. (2018). Savarankiškas ligos valdymas: vyresnio amžiaus 
pacientų įtraukimo praktikos ir iššūkiai. Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. 
Nr. 9 (2), 89-110 p. DOI 10.7220/2335-8777.9.2.4 
  

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose: 
 

• Encountering Ageism when Seeking Health Care: Experiences of Older Patients (poster 
presentation) // „22nd IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics“,12-16 June 
2022. Virtual congress. 

• (Re)constructing Positive Self: Group Work in Community with Persons Suffering from 
Mental Illness (poster and oral presentation) // IASWG Symposium „From Social 
Separation to Social Solidarity“  14-18 June 2022. Virtual symposium. 

• Involvement of Family Members in Chronic Illness Self-management:  Perspective of 
Older Adults and Family Doctors (oral presentation). // International conference "Social 
Work in Family and Child Welfare within a Child Rights Perspective", Kaunas, 
Lithuania, 16-17 June 2021. 

• Chronic Illness Self-management Implementation: The Gap between Recommendations 
and Existing Older Patients’ Practices (oral presentation). // International conference 
„Science for Health“, Kaunas, Lithuania, 13 April 2018.  

• Using simulated practice environment (3D game) for skills development in social work 
education (oral presentation) (co-authors R.Motiečienė, R.Naujanienė. // International 
conference organized by the European Association of Social Work Schools, 26-29 June, 
2017. 
 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose: 

• Biopsichosocialinis požiūris į psichikos sveikatą (žodinis pranešimas) // Lietuvos 
kineziterapeutų draugijos organizuota konferencija, skirta pasaulinei kineziterapijos 
dienai paminėti „Kineziterapijos aktualijos“, 2022 m. rugsėjo 9 d., Kaunas 
 

• Amžizmas sveikatos priežiūros srityje: apibrėžimas, pasekmės, įveikos būdai (žodinis 
pranešimas) // Renginys, skirtas Smurto prieš vyresnio amžiaus žmones sąmoningumo 
didinimo diena. „Ar reikia kalbėti apie smurtą prieš senyvo amžiaus žmones“, 2022 m. 
birželio 15 d. Kaunas. 
 

• Didžiausi komandinio darbo iššūkiai ir jų įveikos galimybės (žodinis pranešimas) // 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos katedros, Nacionalinės sveikatos 
socialinių darbuotojų asociacijos ir Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo 
katedros organizuota konferencija "Į pacientą orientuota sveikatos priežiūra: 
komandiškumo stiprinimo galimybės". 2022 m. kovo 25 d., Kaunas. 

 
• Susidūrimas su amžizmu siekiant sveikatos priežiūros paslaugų: vyresnio amžiaus 

asmenų patirtys (žodinis pranešimas) // XIII nacionalinė Lietuvos sociologų draugijos 
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konferencija „Visuomenė, regionai, transformacijos: ar turime scenarijus ateičiai?“ 
Nuotolinė konferencija, 2022 m. sausio 14 d. 

 
• Sveikatos priežiūros paslaugos senyvo amžiaus žmonėms arčiau namų – kodėl tai svarbu? 

(žodinis pranešimas) // Lietuvos sveikatos mokslų universiteto organizuotas mokslinis 
renginys "i-Days'21 Lietuva: inovatyvūs sveikatos priežiūros sprendimai arčiau namų, 
2021 spalio 21-25 d., Kaunas. 

 
• Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimas į savarankišką lėtinių ligų valdymo procesą .// XI 

Lietuvos sociologijos draugijos konferencija „Sociologija be ribų: anapus žmogiškumo“. 
2019 m. lapkričio 22 d., Vilnius. 

 
• Senyvo amžiaus pacientų įtraukimas į savarankišką lėtinės ligos valdymo procesą: šeimos 

gydytojų perspektyva (žodinis pranešimas).// IV nacionalinė jaunųjų sociologų ir 
antropologų konferencija „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir 
kontekstai“. Kaunas, Lietuva, 2018 m. balandžio 20 d. 
 

PROFESINĖS NARYSTĖS 

• International Association for Social Work with Groups (IASWG) narė nuo 2013 m. 
• Nacionalinė socialinio darbo su grupėmis asociacija narė nuo 2015 m. 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

• „International Summer School on Grounded Theory“. Kaunas (Lietuva). 2018 birželio 11-15 d.  

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

• 2011 m. gauta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka už socialinei raidai 
reikšmingus socialinio darbo tyrimus, mokslines įžvalgas bei pasiūlymus. 

 

 

 

 


