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Kviečiame į nuotolinius renginius  

Apvalaus stalo diskusija 
 

Lyčių lygybės planų įgyvendinimas aukštojo mokslo institucijose:  
gerosios praktikos, iššūkiai ir idėjos 

 
Birželio 8 d. (trečiadienis) 10:00-11:30 Vilniaus universitetas ir Vytauto Didžiojo 
universitetas kartu su kitų Lietuvos universitetų atstovais organizuoja diskusiją, skirtą aptarti 
kaip vyksta Lyčių lygybės planų (Gender Equality Plans - GEP) įgyvendinimas Lietuvos mokslo 
institucijose. Diskusijoje bus aptariama, su kokiomis lyčių lygybės plano dalimis yra jau 
pradėjusios dirbti institucijos, kokios praktikos jau pasiteisino, kokie lyčių lygybės klausimai dar 
nepakankamai plėtojami.  

Renginys vyks lietuvių kalba (su vertimu į anglų kalbą). 

PROGRAMA 
 

10:00 Atidarymas:  

Moderuoja: Prof. dr. Natalija Mažeikienė  

Sveikinimo žodis 

H2020 projekto SPEAR koordinatorė Liv Baisner Petersen,  Pietų Danijos 
universitetas (University of Southern Denmark, Danija) 

Nacionalinių projekto SPEAR grupių koordinatorės Natalija Mažeikienė (VDU) ir 
Aurelija Novelskaitė (VU) 

10:10 Lietuvos universitetų pirmieji žingsniai ir patirtys įgyvendinant Lyčių lygybės planus 

Diskusijoje dalyvauja: dr. Ieva Pleikienė, VDA Studijų prorektorė; dr. Vilma 
Bijeikienė, VDU Komunikacijos prorektorė; dr. Aurelija Novelskaitė, VU projektas 
SPEAR;  dr. Jurgita Giniūnienė, KTU Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vadovė;  
dr. Nomeda Gudelienė, MRU Vicerektoriaus patarėją darnios plėtros klausimais  

11:00 Baigiamoji diskusija 

11:25 Renginio uždarymas 

Registracija į renginį (spausti čia) 

Zoom prisijungimo nuoroda bus išsiųsta prisiregistravusiems (-oms) dalyviams (-ėms). 
 
Daugiau informacijos -  Vilius Alesius <vilius.alesius@cr.vu.lt>  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ghrFgo1UykO8-b9LfrHQErzywf2EIXZHqxhGofvqWopUMjJZVUo3OFpUMlJPOFBGQjEzQUZGMlQ1MC4u
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Seminaras 

ASMENINIO GYVENIMO IR DARBO DERINIMAS:  

KĄ GALI PADARYTI UNIVERSITETAI? 
 

Birželio 9 d. (ketvirtadienis) 10:00-12:00 val.  
 

Renginys vyks lietuvių kalba (su vertimu į anglų kalbą) 

 

Seminaro metu Lietuvos, Danijos ir Vokietijos universitetų, Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnybos ekspertės aptars asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo sampratą, pristatys gerąsias 

praktikas kaip organizacijos kuria palankias sąlygas bendruomenės nariams (-ėms) užtikrinant 

galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, sukuriant lankstaus darbo galimybes, 

skatinant asmeninį ir profesinį tobulėjimą. Šis procesas paremtas bendruomenės dialogu ir 

susitarimu, todėl be administracijos atstovų seminare kviečiami dalyvauti visi akademinės 

bendruomenės nariai (-ės).  

 

Seminaras skirtas: universitetų vadovėms ir vadovams, administracijos darbuotojoms ir 

darbuotojams, dėstytojoms ir dėstytojams, mokslo darbuotojoms ir darbuotojams, studentėms ir 

studentams, ir visoms / visiems, kam svarbu prisidėti kuriant palankias darbo sąlygas ir įtraukią 

darbo aplinką mūsų universitetuose. 

Registracija į seminarą (spausti čia) 

 

Zoom prisijungimo nuoroda bus išsiųsta prisiregistravusiems (-oms) dalyviams (-ėms). 

Seminaro  dalyviams bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai  

 

Seminare dalyvauja Lietuvos ir užsienio universitetų atstovės, kurios pasidalins 

savo žiniomis bei universitetų patirtimi asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo 

srityje: 

 

https://forms.office.com/r/AF2hPWSeTS
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Liv Baisner Petersen 
Vyr. konsultantė, Lyčių lygybės grupė 

(Gender Equality Team), Pietų Danijos 
universitetas/University of Southern 

Denmark (SDU), projekto SPEAR 
koordinatorė, Danija 

 

 
Ramona Legrand 

RWTH Aachen universitetas, Vokietija 

  

Magdalena Marsiglia 
RWTH Aachen universitetas, Vokietija 

 
Renata Vanagelienė 

Teisės grupės vyresnioji patarėja, Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuva 

 

 
 

 
Laura Lapinskė 

VDU Lygių galimybių koordinatorė, 
Socialinio darbo katedros dėstytoja, 

projektas SPEAR, Lietuva 

 
Lina Garbenčiūtė 

VU Bendruomenės vystymo skyrius, 
projektas SPEAR, Lietuva 

 

https://www.sdu.dk/en/om_sdu/sdus_profil/gender_equality

