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AKADEMINĖS PAREIGOS
▪
▪
▪
▪

Sociologijos katedros doktorantė (Vytauto Didžiojo Universitetas) nuo 2016 m.
Tyrėja projekte „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai tyrimas“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712)
http://kartosirseimos.lt/ nuo 2018 m.
Tyrėja projekte Horizon 2020 "Inequality, urbanization and territorial cohesion: developing the
European Social Model of economic growth and democratic capacity" (COHSMO, projekto Nr.
727058). https://www.cohsmo.aau.dk/ nuo 2017 m.
Jaunesnioji mokslo darbuotoja Sociologijos katedroje nuo 2020.

IŠSILAVINIMAS
▪
▪

Taikomosios sociologijos magistro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas) 2008
Sociologijos bakalauro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas) 2005

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
▪
▪
▪
▪

Socialinės atskirties, „ naujojo skurdo“, socialinio kentėjimo ir nelygybės tyrimai.
Ekonomikos sociologija, užimtumo sociologija, prekariteto ir prekarizacijos tyrimai, socialinio
pažeidžiamumo studijos.
Laiko sociologija.
Šeimos sociologija, lyčių sociologija.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
▪
▪

▪
▪

Tereškinas, Artūras ir Dryžaitė, Ieva (2009). Darbininkai vyrai ir socialinis kentėjimas šiuolaikinėje Lietuvoje.
Sociologija. Mintis ir veiksmas. 25. 62-82. 10.15388/SocMintVei.2009.2.6086.
Al, U., Andrade Blanco, P., Chiranov, M., Cruz Silva, L.M., Devetakova, L.N., Dewata, Y., Dryžaite, I.,
Farquharson, F., Kochanowicz, M., Liubyva, T., López Naranjo, A., Phan, Q.T., Ralebipi-Simela, R., Soydal,
I., Streatfield, D., Taolo, R., Trần, T.T.T. and Tkachuk, Y. (2015). Global Libraries impact planning and
assessment progress. Performance Measurement and Metrics, Vol. 16 No. 2, pp. 109-131.
https://doi.org/10.1108/PMM-05-2015-0015
Dryžaitė, Ieva (2017). Prekariatas: vienos klasės požymių visuma ar visus persmelkianti patirtis? Kultūra ir
visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas 2017 8 (1), ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online)
Dryžaitė, Ieva (2019). Dirbančios šeimos ir prekarizuotas gyvenimas Lietuvoje. Kultūra ir visuomenė.
Socialinių tyrimų žurnalas. 2019 10 (1), ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online)
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PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
▪

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. 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.

PROFESINĖS NARYSTĖS
• Lietuvos sociologų draugijos narė.

MOKSLO POPULIARINIMO VEIKLA
Sociologinių tekstų ciklas #Sociologijosskrynelė:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kančia – ne tik ypatingų progų viešnia https://bit.ly/32d5VsO
Ekonominės savižudybės genezė https://bit.ly/3igoodR
Laikas – pinigėliais byra, nuovargiu srūva ar pasidžiaugti kviečia? https://bit.ly/2FrqN6D
Meilė: laisvės sparnais plasnoja ar įpročių karieta rieda? https://bit.ly/35mwgqp
Apie žmones, bites ir paprastumo nostalgiją https://bit.ly/2Fjfe1A
Šiuolaikinė tėvystė: ar meilės gali būti per daug? https://bit.ly/2FrqYij
Sociologijos skrynelė. Tyrimo „Nelygybė, urbanizacija ir teritorinė sanglauda“ įžvalgos
https://bit.ly/33v5F8W
Sociologijos skrynelė. Paprastai apie vyrų politinius judėjimus bei studijas https://bit.ly/3odsLZH
Tyrimų populiarinimo tekstai, refleksijos:

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mamos diena trunka ištisus metus https://bit.ly/3bQKj92
Sėkmė https://bit.ly/2Fma2Kk
O jei kovo 8-ąją pakalbėtume ne tik apie moteris? https://bit.ly/3m6kqXt
Tėti, kaip nori, kad tave prisimintų suaugę tavo vaikai? https://bit.ly/3m8d2Li
Įspūdžiai vienam tyrimo etapų pasibaigus (I) https://bit.ly/2R85EBg
Įspūdžiai vienam tyrimo etapų pasibaigus (II) https://bit.ly/3k3KxMW
Kita mokslo populiarinimo veikla:
Kviestinė diskusijos dalyvė labdaros ir paramos fondo FRIDA ir VDU Sociologų klubo organizuotoje Baltojo
kaspino festivalio diskusijoje Seksualinis priekabiavimas, 2018.
Publikacija „Perkaitę mes, perkaitęs pasaulis“. Bernardinai, 2018 https://bit.ly/3k3kp4B
Vieša paskaita "Prekariatas: vienos klasės požymių visuma ar visus persmelkianti patirtis", Kauno apskrities
viešoji biblioteka (KAVB), 2019.
Vieša paskaita „Šeimos ir pažeidžiamas gyvenimas Lietuvoje ir svetur“ KAVB, 2019.
Kviestinė diskusijos dalyvė Kauno Kameriniame teatre po G. Aleksos spektaklio "Kandidas, arba Optimizmo
mirtis" Teatronas. Renginį vedė R. Zemkauskas, diskusija buvo skirta visiems spektaklio žiūrovams.2019
Parengtas komentaras apžvalgininko G. Kapsevičiaus rengtam straipsniui „Žaidžiame klases“ IQ. The
Economist (lapkričio mėn. numeriui), 2019. Nuoroda į straipsnį: https://bit.ly/33fYBff
Pravesti mokymai Kauno regiono bibliotekininkams „Tyrimai. O ne!“, kurių metu dėstytos šios temos: tyrimų
etika, manipuliavimas duomenimis, neetiškų tyrimų pavydžiai, tyrimų iššūkiai, naudos bei antrinių duomenų
panaudos galimybės, 2019.
Pravesta VDU stovyklos diena moksleiviams, kurios metu žiūrėtas filmas „The true cost“ ir organizuota
diskusija moksleiviams apie greitą madą ir jos kuriamas taršos ir socialines problemas, VDU.2019
Sudalyvauta Teatrono podcaste „Be įtampos“ https://bit.ly/2Jtwumy 2020.
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