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Asociacijos	BASNET	Forumas	ataskaita	
už	2013	metus	
 
2013m  BASNET Forumas asociacija skyrė nemažą dėmesį lyčių lygybės įgyvendinimui 
mokslo institucijose europiniu ir regioniniu nacionaliniu lygiu. 
  
 
Projektinė veikla: 
 

1. BASNET Forumas atstovai dalyvavo COST programos TA1201 projekto 
genderSTE valdymo posėdžiuose, vykusiuose  Barselonoje (2013.04.) ir 
Vilniuje(2013.11.22) bei WP2 Pragoje (2013.07. )  

2. Aktyvi BASNET Forumas veikla prisidėjo prie aukšto lygio  tarptautinio renginio, 
kurį organizavo  Vilniaus universitetas  ir kuris yra įtrauktas į LT prezidentavimo  
Europos Sąjungos Tarybai 2013m renginių sąrašą, finansavimo tiksliniu FP7 grantu 
Vilniaus universitetui. FP7 projektą SAPGERIC koordinuoja BASNET Forumas 
prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė. Vykdytojų tarpe nemažai BASNET Forumas 
narių. Konferencijai, skirtai struktūriniams pokyčiams, skatinantiems lyčių lygybės 
įgyvendinimą mokslo institucijose,  savo globą suteikė LR prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Konferencija vyko Vilniuje 2012m. lapkričio  21-22d. joje dalyvavo 
daugiau nei 200 žymių mokslininkų, mokslo politikų, mokslą finansuojančių fondų ir 
mokslo institucijų vadovų. Konferencijos darbą vainikavo Vilniaus Rekomendacijos, 
pateiktos  Europos konkurencingumo tarybai.  

3. BASNET Forumas tapo EEE šalių  ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio 
dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto Nr.EEE-NOR-LT01-FM-TF-001“lyčių 
lygybės įgyvendinimas mokslinių tyrimų institucijose-bendradarbiavimo 
požiūris“ (GEIRICA) partneriu. Projektą koordinuoja Vilniaus universitetas. Jo 
tikslas inicijuoti su lyčių lygybės įtvirtinimu moksle susijusių veiklų įtraukimą į EU 
tarptautinius ir regioninius projektus, tokius kaip Rytų partnerystės programa ir 
Baltijos jūros strategija.  

4. BASNET Forumas sėkmingai įgyvendino nacionalinį projektą „Lyčių lygybės 
moksle skatinimas“ (LYMOS) pagal priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie 
mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių 
lygybės moksle skatinimas“, koordinuojamą LMA. Projekto kodas VP1-3.2-ŠMM-02-
V-02-001. Projekto rezultatai apibendrinti knygoje „ Lyčių lygybės skatinimas 
moksle- BASNET Forumas LYMOS projekto rezultatai“.  

5. BASNET Forumas aplikavo ir laimėjo LMT paramą asociacijoms (kasmetiniam 
EPWS nario mokesčiui apmokėti, reprezentaciniam BASNET Forumas leidiniui 
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išleisti ir BASNET Forumas portalo priežiūrai ir turinio valdymo sistemos 
atnaujinimui).  

 
BASNET Forumas organizuoti renginiai 
 
2013m lapkričio 20d. BASNET Forumas organizavo debates tema “Bendradarbiavimo tinklų 
svarba įgyvendinant struktūrinius pokyčius skatinančius lyčių lygybę mokslo institucijose”, 
kuriuose dalyvavo mokslo politikai ir mokslininkės iš Lietuvos, Norvegijos ir kitų Europos 
Ekonominės Erdvės šalių. Susitikime buvo  aptarti tokie suinteresuotų struktūriniais pokyčiais 
, skatinančiais lyčių lygybę mokslo institucijose, šalių bendradarbiavimo aspektai:  
a) politikų ir mokslininkių bendradarbiavimo svarbą įgyvendinant minėtus pokyčius; 
b) Europinės  politikos dimensiją; 
c) Regionines iniciatyvas kaip vieną iš bendradarbiavimo tinklų plėtros galimybių; 
d) COST genderSTE projektas ir jo viena iš misijų –koordinuoti   bendradarbiavimo tinklų 
veiksmus įgyvendinant pokyčių mokslo organizacijose  ų koordinavimo iniciatoriaus misiją; 
 e) SAPGERIC konferencija struktūrinių pokyčių, skatinančių Strategiją. 
Diskusijos metu buvo taip  pat aptarta SAPGERIC konferencijos Rekomendacijų projekto 
dalis, susijusi su bendradarbiavimo tinklų svarba. Buvo pasiūlyta rekomendacijų ES šalims 
narėms dalyje įrašyti  siūlymą stiprinti stuktūriniais pokyčiais mokslo organizacijose 
suinteresuotų šalių bendradarbiavimo tinklus. 

 
BASNET Forumas leidiniai 
 
 

1. BASNET Forumas išleido 20 spaudos lankų knygą “Lyčių lygybės skatinimas 
moksle” BASNET Forumas -LYMOS projekto rezultatai.  

2. Paruošė spaudai ir išleido LMT paramos lėšomis finansuotą reprezentacinį 
BASNET Forumas leidinį anglų kalba. 

3. BASNET Forumas paruošė spaudai ir išleido 2011m. vykusios konferencijos 
“Mokslas, Inovacijos ir Lytiškuma” medžiagą. 

Asociacijos vystymo ir valdymo klausimai 

a. Bendradarbiavimo plėtra. 
  BASNET Forumas aktyviai bendradarbiauja su Lenkijos švietimo ir mokslo 

ministerija, Latvijos universitetu, Norvegijos Trondhaimo Technikos universitetu, 
Stokholmo Karališkuoju Technologijos universitetu, Islandijos ir Lichtenšteino 
universitetais, Tartu universitetu, Kielce universitetu (Lenkija) ir kt. lyčių lygybės 
moksle užtikrinimo klausimais.   

b. Asociacijos valdymo klausimai  
 Įvyko BASNET Forumas asamblėjos posėdis ir penki BASNET Forumas 

Vykdomosios tarybos posėdžiai; 
 Sumokėtas EPWS kasmetinis nario mokestis 

 
Numatomos BASNET Forumas veiklos 2014 m. 
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 Partnerio statusu įgyvendinti COST projekto genderSTE veiklas; 
 Įgyvendinti GEIRICA projektą; 
 Siekiant asociacijos tikslų įgyvendinimo, inicijuoti ir dalyvauti naujuose 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;  
 Didinti individualių ir institucinių asociacijos narių skaičių; 
 Aktyviai dalyvauti viešinant asociacijos veiklas;  
 Pastoviai atnaujinti BASNET Forumas portalą ir plėsti informacinių veiklų ratą; 

 

BASNET Forumas prezidentė 

Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė 
 
 


