Asociacijos BASNET Forumas ataskaita už
2014 metus
2013m BASNET Forumas asociacija skyrė nemažą dėmesį lyčių lygybės įgyvendinimui mokslo
institucijose europiniu, regioniniu bei nacionaliniu lygmenimis.

Projektinė veikla:
1. BASNET Forumas atstovai (Doc. Dalia Šatkovskienė, Dr. Živilė Ružėlė, Dr. Agnė
Jurčiukonytė) dalyvavo COST programos TA1201 projekto genderSTE valdymo
posėdžiuose ir WP1, WP2 renginiuose bei konferencijoje “Empowering women and
advancing gender in research and innovation”, vykusiuose Graikijos prezidentavimo
Europos Tarybai metu Heraklijone, Graikijoje 2014m gegužės 20-21d. Projekto valdymo
komitetui ir EK buvo pateikta genderSTE projekto Lietuvos ataskaita už 2013 metus.
2. BASNET Forumas, partnerio teisėmis prisidėjo įgyvendinant EEE šalių ir Norvegijos
finansinių mechanizmų nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą Nr.EEENOR-LT01-FM-TF-001“Lyčių lygybės įgyvendinimas mokslinių tyrimų institucijosebendradarbiavimo požiūris“ (GEIRICA). Projektą koordinuoja Vilniaus universitetas. Jo
tikslas stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir donorų šalių užtikrinant lyčių lygybę
mokslinių tyrimų institucijose. Vienas iš toliasiekių projektro uždavinių inicijuoti su lyčių
lygybės įtvirtinimu moksle susijusių veiklų įtraukimą į EU tarptautinius ir regioninius
projektus, tokius kaip Rytų partnerystės programa ir Baltijos jūros strategija.
3. BASNET Forumas aplikavo ir jo projektas „Gabių tiksliesiems mokslams merginų
skatinimas rinktis mokslininkės kelią” laimėjo LMT paramą asociacijoms (kasmetiniam
EPWS nario mokesčiui apmokėti, konferencijai –disputui „TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ
PATRAUKLUMAS: LYTIES ASPEKTAS“ organizuoti ir BASNET Forumas portalo
priežiūrai).
4. BASNET Forumas partnerio teisėmis dalyvavo teikiant projektą
Scientists” (SciGirls)

„Girls Meet Women

Horoizon 2020 programai (pirmas vertinimo etapas). Projekto

koordinatorius -Leidykla jaunimui Jungvornweg, Vokietija.
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BASNET Forumas asociacijos organizuoti renginiai:
1. 2014m lapkričio 28d. BASNET Forumas organizavo konferenciją -debates tema
“„TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ PATRAUKLUMAS: LYTIES ASPEKTAS“. Renginio tikslas supažindinti mokslo visuomenę su naujausiomis mokslo politikos tendencijomis, aptarti
faktorius įtakojančius tiksliųjų mokslų patrauklumą jaunimui, įskaitant lyčių lygybės
moksle aspektą. Susitikimo metu taip pat buvo aptarti Europos lyčių lygybės įgyvendinimo
strategiją universitetuose ir mokslo institutuose, ypatingą dėmesį skyriant tiksliesiems
mokslams ir aukštosioms technologijoms. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus apie
naujausias Europos ir Lietuvos mokslo politikos tendencijas skaitė ŠMM atstovė Aušra
Grybauskienė, BASNET Forumas prezidentė ir Europos mokslininkių Platformos (EPWS)
vykdomosios tarybos narė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė, apie pasaulinę fizikių konferenciją
ICWIP, vykusią Kanadoje papasakojo FTMC darbuotoja Dr. Živilė Ruželė. Sesiją apie
motyvacija siekti karjeros tiksliuosiuose moksluose prasidėjo visų dalyvių didelį
susidomėjimą sukėlusiu VU FF Doc. Dr. V.Pyragaitės pranešimu apie nekoherentinės
spinduliuotės parametrinės sąveikos tyrimus antros eilės netiesinėse terpėse. KTU FF
dekanė Doc. Dr. B. Narkevičienė papasakoje konferencijos dalyviams apie gabių
tiksliesiems mokslams vaikų tyrimus, kuriuose buvo paliestas ir lyčių aspektas. Prof. Hab.
Dr. A. Bandzaitis papasakojo apie Fizikos Olimpą ir jo pasiekimus ruošiant jaunąją fizikų
kartą. VU KHF Dr. A. Novelskaitė pristatė pranešimą apie stereotipų įtaka palankios lyčių
lygybės požiūriu mokslo kutūros formavimui. Apskrito stalo-diskusijos, kurią moderavo
KTU Doc. Dr. Ž. Rutkūnienė ir kurioje dalyvavo Habil. Dr. G . Tautvaišienė, Prof. Hab.
Dr. A. Bandzaitis, Dr. A. Novelskaitė, Doc. Dr. Ž. Ruželė, Doc. Dr. V. Pyragaitė ir kiti
konferencijos dalyviai buvo nagrinėjamos priežastys skatinančios mergaičių domėjimąsį
tiksliaisiais mokslais, ypatingai atžymėtas didelis tėvų ir mokytojų indėlis tokios
motyvacijos formavime. Taip pat buvo išsakytos mintys, kad lyčių lygybės įtvirtinimui
moksle jaunų merginų domėjimąsis tiksliaisiais mokslais turi būti skatinamas nuo mažens.
Doc. Ž. Rutkūnienė pasiūlė organizuoti besidominčių tiksliaisiais mokslais mergaičių
dienas universitetuose, kur būtų sudarytos sąlygos joms susipažinti su moksliniu darbu bei
dalyvati tikruose eksperimentuose ir savaitines tokios pat pakraipos vasaros mokyklas.
BASNET Forumas leidiniai
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1. Vykdydamas GEIRICA projektą BASNET Forumas paruošė išleido 11 spaudos lankų
leidinį anglų kalba “Gender Equality Implementation in Research Institutions: A
Collaborative Approach”, kuriame pateikti GEIRICA projekto rezultatai.
Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir kituose renginiuose
1. BASNET Forumo prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė 2014m. kovo 20-21 kaip FP7
projekto “EFFECTIVE GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND THE ACADEMIA”
(EGERA) patariamosios tarybos narė dalyvavo pirmajame EGERA projekto partnerių
susitikime, kur buvo aptarti projekti įgyvendinimo klausimai. Susitikimas vyko Paryžiuje.
2. Doc. Dalia Šatkovskienė, Dr. Živilė Ružėlė, Dr. Agnė Jurčiukonytė

dalyvavo COST

organizuotame Graikijos prezidentavimo ES Tarybai renginys, konferencija “Empowering
women and advancing gender in research and innovation”. Konferencija vyko 2014m
gegužės 20-21d, Heraklijone, Graikija.
2. Dr. Živilė Ružėlė skaitė pranešimą IUPAP organizuotoje ICWIP’2014 konferencijoje ,
vykusioje 2014m. rugpjūčio 5-8 dienomis Vaterlo mieste, Kanadoje.
3. Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė 2014 spalio 8d dalyvavo Lietuvos Užsienio reikalų
ministerijoje vykusiame tarpvyriausybinės organizacijos “Community of Democracies”
darbo grupės “ Women and Democracy” susitikime ir pateikė iniciatyvą lyčių lygybę
moksle įtraukti į organizacijos veiklos planus;
4. 2014 spalio 8-10d. Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė kviestino svečio statusu taip pat dalyvavo
URM organizuotoje konferencijoje “ EMPOWERING WOMEN IN DEVELOPMENT:
CHALLENGES BEYOND 2015”, skirtoje stiprinti ir plėtoti partnerystę užtikrinant lyčių
lygybės aspektų skatinimo prioritetinį statusą po UN Agenda 2015 periodu.
5. 2014. lapkričio 19–21 Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė EK kvietimu dalyvavo konferencijoje
“Science, Innovation and Society: achieving Responsible Research and Innovation “
organizuotoje Italijos prezidentavimo Europos Tarybai metu Romoje, kurioje buvo aptartos
naujausios ES politikos kryptis siekiant atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų.
6. 2014 gruodžio 10d. BASNET Forumo prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė kaip FP7
projekto “Transforming Institutions by gendering contents and gaining equality in research“
(TRIGGER) patariamosios tarybos (PT) narė dalyvavo pirmajame projekto PT susitikime,
vykusiame Romoje.
7. 2014m. 23 spalio BASNET Forumo prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė dalyvavo
Taline vykusioje Baltijos šalių parlamentinės Asamblėjos 33 sesijoje, kurios metu ji buvo
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apdovanota Baltijos Asamblėjos medaliu už indėlį puoselėjant Baltijos šalių vienybę ir
bendradarbiavimą.
Narystė tarptautinėse organizacijose
1. BASNET Forumas aktyviai dalyvauja

Europos Mokslininkių Platformoje (EPWS).

Asociacija atstovaujama Doc. Dr. Dalia Šatkovskienės/ Dr. Alicija Kupliauskienės yra
dalyvauja vykdomojoje EPWS taryboje, aktyviai prisideda inicijuojant įvairias EPWS
veiklas, nukreiptas ES lyčių lygybės politikos įtvirtinimui moksle. BASNET Forumas taip
pat aktyviai išnaudoja EPWS sudaromomis galimybėmis skleisti informaciją apie savo
veiklą Europoje. 2014.06.11d. dalyvavo

EPWS organizuotoje

konferencijoje

“ New

Perspectives for Women Scientists Careers” ir kasmetinėje Asamblėjoje, vykusioje
Prancūzijos Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministerijoje Paryžiuje .
Asociacijos vystymo ir valdymo klausimai
a. Bendradarbiavimo plėtra.


BASNET Forumas aktyviai bendradarbiauja su Lenkijos švietimo ir mokslo ministerija,
Estijos švietimo ir mokslo ministerija, Latvijos universitetu, Norvegijos Trondhaimo
Technikos universitetu, Stokholmo Karališkuoju Technologijos universitetu, Islandijos ir
Lichtenšteino universitetais, Tartu universitetu, Kielce universitetu (Lenkija),

IUPAP

mokslininkių darbo grupe ir kt. lyčių lygybės moksle užtikrinimo klausimais.
b. Asociacijos valdymo klausimai


Įvyko BASNET Forumas asamblėjos posėdis ir trys BASNET Forumas Vykdomosios
tarybos posėdžiai;



Sumokėtas EPWS kasmetinis nario mokestis



Atliktas kasmetinis finansinės apskaitos patikrinimas

Numatomos BASNET Forumas veiklos 2015m


Partnerio statusu įgyvendinti COST projekto genderSTE veiklas. Basnet Forumas siekia
surengti projekto mokymus Lietuvoje;



Įgyvendinti GEIRICA projektą;



Siekiant asociacijos tikslų įgyvendinimo, inicijuoti ir dalyvauti naujuose nacionaliniuose ir
tarptautiniuose projektuose;
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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

Vilnius,

Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė

2104.12.15
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