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Milda Ališ auskienė
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Kvalifikacijos kėlimas ir dalyvavimas projektuose ar konferencijų organizaciniuose komitetuose
2003 m. balandž io 9-12 d. tarptautinė s konferencijos “Religija ir demokratija: pasidalijimas patirtimi tarp Rytų ir
Vakarų”, kurią organizavo VU Religijos studijų ir tyrimų centras, Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras ir
CESNUR (Naujųjų religijų studijų centras, Turinas, Italija), organizacinio komiteto narė .
2006 m. vasario-geguž ės mė n. staž uotė Kopenhagos universiteto Religijų istorijos institute. Konsultacijos su
disertacijos konsultantu, darbas bibliotekoje, empirinio tyrimo dalies atlikimas.
2005 – 2006 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ir VDU Kultū ros tyrimų centro projektas
„Visuomenė s gyvenimo stiliai: socialinė s harmonijos link“, naujųjų religinių judė jimų tyrė ja. Interneto prieiga:
http://subkultura.vdu.lt
2006 – 2008 m. EK projektas “Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonization through
Knowledge of Subcultural Communities”, naujųjų religinių judė jimų tyrė ja. Interneto prieiga: http://sal.vdu.lt
2006 – 2008 m. HESP ReSET programos “Tarpdisciplininė s religinio pliuralizmo ir fundamentalizmo studijos”
dalyvė , studentė . Babes-Boylai universitetas, Cluj-Napoca, Rumunija.
2007 m. Vš Į Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro ir LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimas
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“Diskriminacija dė l religijos ir įsitikinimų Lietuvoje”, atsakinga už kokybinių metodų taikymą tyrime bei tyrimo
administravimą. Interneto prieiga: http://www.lygybe.lt/?pageid=10&id=66
2007 m. LR Teisingumo ministerijos už sakymu vykdytos Lietuvos gyventojų apklausos apie naujuosius religinius
judė jimus viena iš rengė jų, atsakinga už apklausos instrumento sukū rimą ir duomenų interpretaciją.
2008 m. LR Socialinė s apsaugos ir darbo ministerijos tyrimas “Sn eimos instituto stiprinimas Lietuvoje: poreikiai ir
galimybė s”. Pareigos – tyrė ja ir administratorė . Interneto prieiga: http://www.socmin.lt/index.php?1606775163
2009 m. vasario mė n. - staž uotė Jogailaič ių universiteto Religijų studijų institute, Krokuvoje, Lenkija. Darbas
bibliotekoje, konsultacijos dė l disertacijos raš ymo.
2009 m. EK 6 FP projekto “REVACERN - Religijos ir vertybė s Centrinė je ir Rytų Europoje” paprogramė s dalyvė ,
mokslo darbuotoja. Asmeninis projektas: “Religijos laisvė Baltijos valstybė se: teisinis ir sociologinis aspektai”.
2010 – 2013 m. HESP ReSET programos “Religija: Minimalizmas ir Maksimalizmas” dalyvė . Pagrindinis
programos vykdytojas - Uralo valstybinis universitetas, Rusija.
2010 m. ES programos “Studentų moksliniai tyrimai” (stud. Ina Samuilova) ir “Studentų mokslinė praktika” (stud.
Andreij Ryč kov) dalyvė , praktikos vadovė . Praktikos vietos “Religijos kaitos Lietuvos visuomenė je tendencijos” ir
“Religinė s alternatyvos Lietuvoje: Merkinė s piramidė s atvejis”.
2010 – 2013 m. Nacionalinė s mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projekto
„Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: vieš o ir privataus religingumo sankirtos“, finansuojamo Lietuvos
mokslo tarybos pagal sutartį Nr. VAT-22/2010, mokslo darbuotoja.
2011 m. vasario 21-25 d. staž uotė Kopenhagos Universitete (Danija), LLP/Erasmus dė stymo mainai.
2011 m. birž elio 18 – liepos 31 d. staž uotė Jungtinių Amerikos Valstijų studijų religinio pliuralizmo institute,
Kalifornijos universitete Santa Barbaroje. Finansuojama JAV valstybė s departamento.
2011 m. rugpjū č io 1 – 27 d. staž uotė Pietų Danijos Universiteto Religijų departamente. Finansuojama Lietuvos
mokslo tarybos projekto “Podoktorantū ros staž uotė s” lė šomis.
2012 m. kovo 18 – balandž io 1 d. staž uotė Londono King’s College Religijos studijų ir teologijos katedroje.
Finansuojama Lietuvos mokslo tarybos projekto “Podoktorantū ros staž uotė s” lė šomis.
2012 m. LMT programos “Studentų moksliniai tyrimai” (stud. Deimantė Butkutė ) dalyvė , praktikos vadovė .
Praktikos tema: “Alternatyvios religijos raiš ka Lietuvos visuomenė je: moderniosios jogos atvejis”.
2012 m. liepos 20 – rugpjū č io 20 d. staž uotė Max Plancko socialinė s antropologijos institute, Halle (Saalle),
Vokietijoje. Finansuojama Lietuvos mokslo tarybos projekto “Podoktorantū ros staž uotė s” lė šomis. Staž uotė s
trukmė – 32 dienos.
2012 m. spalio 29 – lapkrič io 14 d. staž uotė Edinburgo universiteto Religijų studijų katedroje. Finansuojama
Lietuvos mokslo tarybos projekto “Podoktorantū ros staž uotė s” lė šomis. Staž uotė s trukmė – 16 dienų.
2012 m. gruodž io 2 d. – 2015 m. kovo 15 d. projektas “Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyč ių
Lietuvoje”, finansuojamas Europos socialinio fondo lė šomis pagal LMT Visuotinė s dotacijos priemonę (VP1-3.1Sn MM-07-K-02-045). Pareigos – vyresnioji mokslo darbuotoja.
2013 m. birž elio – 2014 m. gruodž io mė n. Zn mogiš kųjų iš teklių plė tros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebė jimų stiprinimas ir vieš ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonė s VP1-4.1-VRM-08-V „Valdž ios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė ” projektas
“Religinių maž umų lygių galimybių už tikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi jų sprendimo bū dai”. Pareigos –
projekto vadovė .
2013 m. liepos – rugpjū č io mė n. LMT programa “Studentų moksliniai tyrimai” (stud. Martynas Kriauč iū nas)
dalyvė , praktikos vadovė . Praktikos tema “Religinio individualizmo raida Lietuvoje 1990-2012 metais”.
2013 m. rugpjū č io 1 d. – 2014 m. gruodž io 31 d. LMT mokslininkų grupių kultū rinė s plė tros projektas “Religinė s
įvairovė s paž inimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos”. Pareigos – projekto vadovė , vyresnioji mokslo
darbuotoja. (Sutarties Nr. MIP097/2013)
2013 m. spalio 13-19 d. Erasmus dė stymo mainų vizitas Edinburgo universiteto Religijų studijų katedroje, JK.
2013 m. spalio 15 d. – 2014 m. spalio 15 d. Europos ekonominė s erdvė s finansavimo mechanizmo NVO
programos projektas „Religinė s įvairovė s paž inimas ir sklaida Lietuvoje“ (Sutarties Nr. EEE-NVO-K1-MP-066-S09,
2013-10-15). Pareigos – projekto vadovė .
2013-2014 m. International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association – ISORECEA
tarptautinė s konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė . Konferencija įvyko 2014 m. balandž io 24-26
dienomis Vytauto Didž iojo universitete.
2015 m. rugsė jo 13-19 d. Erasmus dė stymo mainų vizitas Dalarna universitete, Sn vedija.
2016 m. sausio 10 – birž elio 10 d. Fulbright mokslinė staž uotė Kalifornijos universitete Santa Barbaroje, JAV.
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2017 m. vasario 20-27 d. Erasmus dė stymo mainų vizitas Kopenhagos universitete, Danija.
2017 m. lapkrič io 17-24 d. Erasmus dė stymo mainų vizitas Brno universitete, Cn ekijoje.
2017 – 2019 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai,
socialinė gerovė ir religija” (ISSP LT-STR). Nr. S-MIP-17-120. Pareigos – vyriausioji mokslo darbuotoja.
2018 m. liepos 1-6 d. vizitas Stanfordo universitete AABS konferencijoje, finansuojamas Baltijos-Amerikos laisvė s
fondo.
2018 m. liepos 7-14 d. Erasmus dė stymo mainų vizitas Mič igano universitete, Dearborne, JAV.
2018 – 2020 m. „Sn eimos, nelygybė s ir demografiniai procesai“, 09.3.3-LMT-K-712-01-0020, ES struktū rinių fondų
finansuojami, LMT kuruojami projektai, veikla „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukš to lygio
MTEP projektus“. Pareigos – vyriausioji mokslo darbuotoja.
2019 m. liepos 25-29 d. Erasmus dė stymo mainų vizitas Pietų Ilinojaus universitete, Carbondale, JAV.
2020 – 2023 m. “Religinė s maž umos š iuolaikinė je Lietuvoje“, LMT Lituanistikos nacionalinė s programos projekto
vadovė , vyriausioji mokslo darbuotoja.
Ekspertinė patirtis
Danijos mokslo fondo (Independent Research Fund Denmark) ekspertė nuo 2019.
Europos mokslo taryba (European Research Council) ekspertė nuo 2019.
Flandrijos mokslo fondo (Research Foundation Flanders’ (FWO) ekspertė nuo 2019.
Estijos mokslo tarybos (Estonian Research Council) ekspertė nuo 2018.
Cn ekijos mokslo fondo (Czech Science Foundation) ekspertė nuo 2018.
Europos mokslo fondo (European Science Foundation) ekspertė nuo 2017.
Europos mokslo ir technologijų tinklo COST (European Cooperation in Science and Technology), ekspertė nuo
2016.
Narystė redakcinėse kolegijose
Journal of the American Academy of Religion, redkolegijos narė 2017-2019.
Implicit Religion, redkolegijos narė nuo 2016.
Numen. International Review for the History of Religions, redkolegijos narė nuo 2015.
Culture and Society, redkolegijos narė nuo 2015, vyriausioji redaktorė nuo 2020.
Religion and Society in Central and Eastern Europe (RASCEE), redkolegijos narė nuo 2011.
International Journal for the Study of New Religions (IJSNR), redkolegijos narė nuo 2009.
Priklausymas akademinėms asociacijoms
Nuo 2001 m. Tarptautinė s religijos studijų Rytų ir Vidurio Europoje asociacijos (International Study of Religion in
Eastern and Central Europe Association – ISORECEA) narė . 2014-2018 m. – generalinė sekretorė .
Nuo 2005 m. Lietuvos sociologų draugijos narė , nuo 2011 m. vykdanč iosios tarybos narė , nuo 2014-11-18 d. –
prezidentė .
Nuo 2011 m. Lietuvos religijotyrininkų draugijos narė , 2011-2017 m. valdybos pirmininkė . Nuo 2018 m. –
valdybos narė .
Nuo 2012 m. Britų sociologų asociacijos (British Sociological Association – BSA) religijos sociologijos grupė s
narė .
Nuo 2012 m. Tarptautinė s religijos sociologijos asociacijos (International Society for the Sociology of Religion –
ISSR) narė .
Nuo 2012 m. Tarptautinė s naujųjų religijų studijų asociacijos (International Society for the Study of New
Religions – ISSNR) narė , nuo 2013 m. – viceprezidentė , 2015-2017 m. – prezidentė .
Nuo 2014 m. Tarptautinė s sociologijos asociacijos (International Sociological Association - ISA) narė , nuo 2018
š ios organizacijos religijos sociologijos tyrimų komiteto valdybos narė .
Nuo 2019 m. Tarptautinė s religijų sociologijos asociacijos (Association for the Socology of Religion – ASR), narė .
Visuomeninė veikla
Nuo 2001 m. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro (NRTIC) steigė ja, nuo 2001 – 2003 m. valdybos narė ,
2003 – 2005 m. – valdybos pirmininkė .
2017-2019 m. Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkė .
Nuo 2016 m. Zn mogaus teisių stebė jimo instituto tarybos narė .
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Nuo 2018 m. Nacionalinio ž mogaus teisių forumo (NZn TF) koordinatorė .

2020 m. rugpjū č io 24 d.
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