Gyvenimo aprašymas

Dr. Apolonijus Žilys
Jonavos g. 66 – 211, Kaunas
Tel. Nr.: +370 37 327 822
El. paštas: apolonijus.zilys@vdu.lt

AKADEMINĖS PAREIGOS
•
•

Sociologijos katedros lektorius (VDU)
Sociologijos katedros ir Socialinių mokslų fakulteto mokslo darbuotojas (VDU)

IŠSILAVINIMAS
•
•

Socialinių mokslų (sociologija) daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015.
Disertacija „Moderniosios visuomenės miesto plėtra: Rezidencinė diferenciacija Lietuvos
didmiesčiuose“.
Sociologijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2009.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
•
•
•
•

Urbanizacija, socialinė kaita ir visuomenės modernizacijos procesai
Gyvenimo šansai, gyvenimo eiga ir jos organizacija modernioje visuomenėje
Rezidencinis mobilumas būsto sektoriuje ir regioninis mobilumas
Kiekybinė sociologijos metodologija, metodai ir duomenų analizė

AKADEMINĖ PATIRTIS
•
•
•

Lektorius, Vytauto Didžiojo universitetas, 2017 – iki dabar.
Mokslo darbuotojas – stažuotojas, Humboldto universitetas Berlyne, 2012.
Asistentas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2009-2017.

DĖSTOMI KURSAI
•
•
•
•
•
•
•

Kiekybiniai socialinių mokslų metodai (lietuvių ir anglų kalba) (sociologija ir antropologija ir Society,
Culture and Communication, BA)
Taikomoji statistika (lietuvių ir anglų kalba) (sociologija ir antropologija ir Society, Culture and
Communication, BA)
Kiekybinė duomenų analizė I ir II (lietuvių ir anglų kalba) (sociologija ir antropologija ir Society,
Culture and Communication, 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)
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PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
•

Nuo 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).

•

Nuo 2019 m. – iki dabar Nacionalinės mokslo programos „Mokslininkų grupių projektai” projektas “ Lietuvos
visuomenės kartų (ne)saugumo patirtys: gyvenimo trajektorijų 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-MOD17-4. Pareigos projekte - vykdytojas-tyrėjas (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).

•

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).

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI
•

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
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