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Asociacijos	BASNET	Forumas	ataskaita	
	2015	m	

 
2015 m  BASNET Forumas asociacija skyrė nemažą dėmesį naujiems projektams ir vykdomoms 

veiklos. 

  

Projektinė veikla: 

2015 m. BASNET Forumas ženkliai prisidėjo ruošiant Horizon 2020 programai 2-jų  projektų 

paraiškas: 

1. Vilniaus universiteto koordinuojamam projektui „Innovative Gender Equality Strategies 

for Modernization of Research Organizations in the Baltic States” (InnGES-BalticS) 

buvo pateiktas SwafSF programos kvietimui GERI.4.2015.  

2. Natural History Museum London koordinuojamam projektui “Responsible Natural 

Sciences Innovation Framework” (RESPONSIF), skirtam Atsakingo mokslo ir inovacijų  

(RRI) politikos, kurios  vienu iš prioritetų yra lyčių lygybės įgyvendinimas moksle, kūrimui 

ir įgyvendinimui. Projektas pateiktas  ISSI-2014-2015 šaukimui. 

3. BASNET Forumas pradėjo vykdyti naują projektą “Lyčių lygybė moksle. Ant pažinimo 

ribos”, kurio tikslas yra visuomenės sąmoningumo lyčių lygybės moksle klausimais 

didinimas ir žinių sklaida apie fundamentalų  mokslininkių indėlį tiksliųjų mokslų plėtrai. 

Projektas pradedamas knygos lietuvių kalba apie kinų kilmės JAV mokslininkę Wu Chien-

Shiung išleidimu ir jos pristatymo plačiajai visuomenei renginiais. 

4. BASNET Forumo paruošta ir pateikta Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kuruojamos  

Vystomojo bendradarbiavimo programos šaukimui “Lyčių lygybė moksle Rytų partnerystės 

šalyse” projekto koncepcija. 

5.  2015 kovo mėn. sėkmingai baigtas EEE šalių  ir Norvegijos finansinių mechanizmų 

nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo projektas Nr.EEE-NOR-LT01-FM-TF-

001“Lyčių lygybės įgyvendinimas mokslinių tyrimų institucijose-bendradarbiavimo 

požiūris“ (GEIRICA). 

6. Šiais metais, vykdant COST programos TA1201 projektą genderSTE projektą, BASNET 

Forumas atstovės D. Šatkovskienė ir A. Kupliauskienė dalyvavo propjekto valdymo 

komiteto posėdyje, kuris vyko 2015m. kovo 31d  Lisabonoje (Portugalija) bei D. 

Šatkovskienė ir L. Šumskaitė dalyvavo Tartų universitete vykusiame darbiniame projekto  
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seminare „Capacity Building Workshop for Researchers”, vykusiame 2015m.rugsejo 25 –26 

dienomis. 

      

BASNET Forumas asociacijos organizuoti renginiai:  

 

2015m. asociacija organizavo 2 renginius Vilniuje: 

1. 2015 sausio 17d.  GEIRICA projekto tarptautinį darbinį seminarą, skirtą GEIRICA projekto 

partnerių bendradarbiavimo įgyvendinant struktūrinius pokyčius mokslo organuzacijose 

tęstinumo klausimams po projektinių laikotarpiu aptarti. 

2. 2015 sausio 14-16 tarptautinę konferenciją Seime „Sustaining gender equality in 

research and innovation”,  kurios metu buvo pristatyti ir aptarti GEIRICA projekto 

rezultatai.  Konferenciją atidarė ir sveikinimo kalbas sakė seimo narės Dr. Giedrė 

Purvaneckienė ir Orinta Leiputė, ŠMM vice ministras Dr. Rimantas Vaitkus, Lietuvos 

Respublikos  prezidentės patarėja  Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Norvegijos ambasadorius 

Lietuvoje p.  Dag Malmer Halvorsen,  Vilniaus univerrsiteto rektoriaus pareigas ėjęs prof. 

J. Banys. Konferencijoje dalyvavo ir dalinosi savo patirtimi, kaip įgyvendinami 

struktūriniai pokyčiai mokslo institucijose visų GEIRICA projekto partnerių švietimo ir 

mokslo ministerijų, mokslo tarybų ir ir mokslo institucijų atstovai. Konferencijos metu 

vyko spaudos konferencija ir buvo pristatytas GEIRICA rezultatus atspindintis BASNET 

Forumas asociacijos išleistas leidinys. 

 

BASNET Forumas leidiniai, narių straipsniai ir interviu spaudoje  

 

2015m BASNET Forumas publikavo vieną leidinį, pateikė kelius straipsnius atspindinčius 

asociacijos veiklą Europos Mokslininkių Platformos (EPWS) naujienlaikraščiui, o jos nariai ir 

keletą straipsnių Lietuvos spaudai:  

1. Išleista knyga  “Gender Equality Implementation in Research Institutions: A Collaborative 

Approach. GEIRICA Project Results”, Vilnius 2015, ISBN 978-9955-9729-1-4, 143psl. 

reprezentuojanti GEIRICA projekto rezultatusVykdydamas GEIRICA projektą.  

2. Doc. dr. Dalia Šatkovskienė. Universitetų modernizacija neatsietina nuo lyčių lygybės 

moksle. Universitas vilnensis, 2015 vasaris, Nr.1 (1727) 

3. Dr. Dalia Šatkovskienė. Šiuolaikinis požiūris į lyčių lygybę moksle. SPECTRUM, 

1(22)2015 
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4. Prof. D. Leinartės interviu su   D. Šatkovskiene internetiniame Communities of 

Democracies/Women in Democracy portalo  rubrikoje  “Interview with leaders” 

http://www.womenindemocracy.org/ , 2015 balandis. 

5. D. Šatkovskienės interviu “Verslo žinios” dienraščiui, 2015.01.23, Nr.12 (4285), 

(http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1002&id=57121503 

6. A. Novelskaitė. Lietuva ES teritorijoje: požiūris į pirminius struktūrinio pokyčio elementus 

Lietuvos mokslo organizacijose, ,,LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA: TERITORINIS 

ASPEKTAS" (2015) Vilnius 

 

Dalyvavimas tarptautinėse  konferencijose ir kituose renginiuose 

 

1. COST programos projekto genderSTE valdymo komiteto posėdis, 2015m. kovo  31d. 

Lisabona, Portugalija  (dalyvavo D. Šatkovskienė ir A.Kupliauskienė) 

2. Regioninė konferencija ir konsultacijos dėl JTST rezoliucijos 1325 įgyvendinimo ESBO 

regione.  LR prezidentūra,  2015 balandžio 19-20d.,Vilnius (dalyvavo D. Šatkovskienė) 

3.  FP7 projekto INTEGER rezultatų prezentacija. 2015.06.08, EIGE, Vilnius (dalyvavo D. 

Šatkovskienė). 

4. COST programos TN1201 projekto genderSTE darbinis seminaras “Capacity Building 

Workshop for Researchers”. 2015m. rugpjūčio 25-26, Tartu, Estija (dalyvavo D. 

Šatkovskienė ir L. Šumskaitė). 

5. EPWS Ninth General Assembly Programme dbb, Berlin 04 November 2015 (dalyvavo D. 

Šatkovskienė);  

6. Conference on the Gender Dimension in Science and Research “Ready for Dialogue” 05 

November 2015 (dalyvavo D. Šatkovskienė);  

7. „Integrating gender equality into Universities and research institutions“ Konsultacijos-

ekspertų susitikimas. 2015 24-25 lapkričio, EIGE, Vilnius, (dalyvavo D. Šatkovskienė); 

 

Narystė  tarptautinėse organizacijose 

 

1. BASNET Forumas aktyviai dalyvauja  Europos Mokslininkių Platformoje (EPWS). 2015m 

generalinės EPWS asamblėjos metu BASNET presidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė buvo 

perrinkta EPWS vykdomosios tarybos nare, o Dr. Alicija Kupliauskienė, ją paduojančiaja 

vykdomojoje EPWS taryboje. BASNET Forumas aktyviai dalyvauja EPWS veikloje. Šiais 
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metais Basnet Forumas vienas iš pirmųjų dalyvavo naujojoje EPWS iniciatyvoje – EPWS 

„mėnesio interviu rubrikai“ pateikė savo veiklos apmatus. BASNET Forumas taip pat 

aktyviai išnaudoja EPWS sudaromas galimybes skleisti informaciją apie savo veiklą 

Europoje.  2015 m. EPWS naujienlaiškio 37 numeryje buvo paskelbti net trys apie BASNET 

Forumas veiklas informuojantys straipsniai. BASNET Forumas nariai yra vertinami 

Europos Komisijos ir kitų institucijų prisidedantys formuojant lyčių lygybės politiką ES, 

kviečiami EIGE, FP7 ir HORIZON 2020 programų projektų patariamųjų tarybų ir 

tarptautinių konferencijų organizacinių komitetų nariais. 

 

Asociacijos vystymo ir valdymo klausimai 

 

a. Bendradarbiavimo plėtra. 

BASNET Forumas aktyviai bendradarbiauja su Lenkijos švietimo ir mokslo ministerija, 

Torunės ir  Kielce universitetais, Estijos ir Latvijos švietimo ir mokslo ministerijomis, Latvijos ir 

Tartu universitetais bei abiejų šalių Mokslo tarybomis, Norvegijos Trondhaimo Technikos 

universitetu, Stokholmo Karališkuoju Technologijos universitetu, Islandijos ir Lichtenšteino 

universitetais, Belgijos Karališkuoju gamtos mokslų institutu, 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 

 Atnaujinamas BASNET Forumas portalas 

 

Numatomos BASNET Forumas veiklos 2016m 

 

 Įgyvendinti pirmąjį “Lyčių lygybė moksle. Ant pažinimo ribos”, kurio tikslas yra 

visuomenės sąmoningumo lyčių lygybę moksle klausimais didinimas ir žinių apie 

fundamentalų  mokslininkių indėlį tiksliuosiuose sklaida, etapą: išleisti lietuvių kalba, 

pristatyti visuomenei  ir išplatinti knygą apie vieną žymiausių pasaulio fizikių kinų kilmės 

JAV mokslininkę Wu Chien-Shiung. 
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 Partnerio statusu įgyvendinti COST projekto genderSTE veiklas. Basnet Forumas siekia 

2016 m. surengti Pabaltijyje projekto mokymus; 

 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                                                 Vilnius, 

Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė    2015.12.03 

 

 


