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AKADEMINĖS PAREIGOS
•

Sociologijos katedros profesorė (VDU)

IŠSILAVINIMAS
•
•
•
•

Habilitacijos procedūra, (sociologija (05 S)), Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2009.
Socialinių mokslų daktarė (sociologija (05 S)), Viliaus universitetas, 2003
Sociologijos magistro laipsnis, Vilniaus universitetas, 1996.
Sociologijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas, 1994.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
•
•
•
•

Šeimos demografinė katai
Šeiminiai ir lyčių santykiai
Šeimos politika
Šeima ir nelygybės

AKADEMINĖ PATIRTIS
•
•
•
•

Profesorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012 – iki dabar.
Vyr. mokslo darbuotoja, Lietuvos socialinių tyrimų centras 2003 – iki dabar.
Profesorė, Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vadybos katedra, 2010-2017
Vyr. mokslo darbuotoja, Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija Strateginių
tyrimų centras, 2006-2010.

DĖSTOMI KURSAI
•
•
•
•
•
•

Šeimos sociologija (BA)
Lyčių sociologija (BA)
Gyventojai ir visuomenės modernizacija (MA)
Gimstamumas ir šeima (MA)
Šeimos demografinė kaita (MA)
Sociologinių tyrimų metodai demografiniuose tyrimuose (MA)

1 | Aušra Maslauskaitė

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
•

Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP veiklas projektas „Šeimos, nelygybės ir
demografiniai porcesai“, Europos Socialinis fondas, LMT,Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0020, 2017-2021 m.
(vadovė)

•

Horizon2020 programos projektas „Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the
European Social model of economic growth and democratic capacity, Aalborg universitetas, Danija, 20172021 m.

•

Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje projektas Baltarusijos ir
Lietuvos šiuolaikinės demografinės problemos: variacijos, panašumai ir būdai pereiti į tvarią raidą,
koordinatorius VDU, 2017-2018.

•

Nacionalinė mokslo programa Gerovės visuomenė projektas Šeimos deinstitucionalizacijos iššūkiai vaikų
gerovei: vaikų išlaikymas iširus tėvų partnerystei (GER-010/2015), LMT, koordinatorius VDU, 2015-2017 m.
(vadovė)

•

Horizon 2020 COST Action programos projektas “Who cares in Europe?” (CA18119), koordinatorius –
Europos universiteto institutas, 2019-2023.

•

Horizon2020 COST Action programos projektas „Reducing old age social exclusion: colaborations in
research and policy“ (ROSNET CA15122), koordinatorius – Nacionalinis Galvėjaus universitetas, Airija,
2015-2019.

•

Horizon2020 COST Action programos projektas „Intergenerational Family Solidarity in Europe“
(INTERFASOL IS1311), koordinatorius – Porto universitetas, Portugalija, 2014-2018.

•

Prospects for a fertility increase in the formerly socialist countries of Central and Eastern Europe
(CEEfamily), 2014-2015, koordinatorius – Oksfordo universitetas, JK

•

Visuotinės dotacijos projektas Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje VP1-3.1-ŠMM07-K-02-045, koordinatorius – VDU, 2012- 2015.

•

Visuotinės dotacijos projektas Demografinių procesų diferenciacija ir jos įtaka Lietuvos gyventojų raidos
tvarumui, VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-067, koordinatorius – LSTC, 2012–2015.

PROFESINĖS NARYSTĖS
•
•
•
•
•
•

Lietuvos sociologų draugija, prezidentė 2009-2014
Europos sociologų asociacija (ESA), Nacionalinių asociacijų asamblėjos narė (2008-2014)
Europos tinklas demografiniams ir sociologiniams skyrybų tyrimams, valdybos narė
Tarptautinės sociologų asociacija (ISA), Šeimos tyrimų komitetas, valdybos narė (nuo 2020)
Europos gyventojų studijų asociacija (EAPS)
Tarptautinė gyventojų studijų asociacija (IUSSP)

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI
•

•

2007 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos
pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995-2005 m.)”. Kartu su V. Stankūniene,
S. Mikulioniene, A. Jonkaryte.
Leslie Kirkley vizituojančio mokslininko grantas, Oksfordo universitetas, JK (2007 m.)
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