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Poreikių 

vertinimas
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planavimas

INTEGER

ŠU



Step ą.

Pirmas etapas:
Kontekstas ir pradinė analizė

Kokybinių ir kiekybinių lyčių segregacijos duomenų rinkimas ir 
analizė; nacionalinių teisinių dokumentų, susijusių su lyčių 

lygybės aukštojo mokslo institucijose įgyvendinimu, peržiūra; 
universiteto valdžios

pasiskirstymo, darbo aplinkos, vidinių institucijos dokumentų 
analizė.



Aukštesnio lygio akademinės 

pareigos (14,4 proc.) aukštesnės 

grandies vadovų užimamos 

pareigos (11,8 proc.)







Svarbu ne tik 
organizacinis 
aspektas, tačiau ir 
kultūrinis suvokimas.

Internetinė 
apklausa 
akademinei 
bendruomenei.



Mažas žinių lygis
#biologinė lytis
#lytiškumas
#lyčių lygybė



Dažniausiai aukščiausias tyrėjų, 
akademikų ir aukščiausios 
grandies vadovų pareigas užima 
vyrai, moterims patikimi mažiau 
atsakingi, žemesnės 
kvalifikacijos darbai.



Sumažinti struktūrinę 

asimetriją, 

suvokti lyčių lygybės naudą, 

gerinti mišrių komandų 

darbo kultūrą ir jaunų 

moterų mokslininkių karjeros 

galimybes.



ANTRAS ETAPAS:

STRATEGINIS 

PLANAVIMAS





Akademinis 
gyvenimo

ciklas



Greitas ir 
efektyvus žinių 
ir informacijos 
srautas. 
Susipažinimas 
su lyčių 
teorija.

Tęstinumo 
užtikrinimas ir 
realių žinių 
įgijimas. 
Susidūrimas su 
lyčių disbalansu. 





Sąmoningumo apie lyčių disbalansą skatinimas yra 
svarbus ir galvojant apie holistinį požiūrį į pokyčius. 

Nuolatinis informavimas apie projekto tikslus ir veiklas 
sukels „smūgio sušvelninimo“ efektą, jeigu bus siūlomi 

itin radikalūs pokyčiai (pvz., rinkimų kampanija, remianti
kandidates moteris).

Trečias
etapas.



Dėžė

Jūs



Suvokimo skatinimas: bandyti 

įrodyti, kodėl reikalingos 

investicijos į darbo vietų kūrimą 

moterims mokslininkėms (didelė 

moterų mokslininkių darbuotojų 

kaita, palyginti nedaug moterų 

renkasi nepopuliarias technologijų 

ir gamtos mokslų sritis, trūksta 

aukštą kvalifikaciją turinčių 

darbuotojų



Įtraukite vyrus!
kaip aktyvius lyčių lygybės atstovus;

reikalingas lyčių balansas komandose.



Naudotos priemonės: holistinis požiūris; kultūrinių pokyčių 

įterpimas; mokymasis keistis; struktūriniai pokyčiai.

Trečias etapas:

Įgyvendinimas



Planavimas



Planavimas Stebėjimas-
komunikacija



Planavimas Stebėjimas-
komunikacija

Įtraukimas-veikimas



- Efektyvi ir apgalvota sklaidos strategija;

- Internetinės ir popierinės sklaidos priemonės;

- Nuolatinis informavimas.



Veik los



ŠU rinkimų
reglamentas ir šios 
procedūros  analizė, 

papildymas

Konsultacijos su 
teisininkais ir Etikos 

komitetu

Moterų kandidačių 
paieška, jų verbavimas 

ir kampanijos 
komandos įsteigimas

Rinkimų kampanijos 
plėtra ir moterų 

kandidačių 
reklamavimas

Slaptų vidinių rinkimų 
procesų ir ryšių 

stebėjimas

Rezultatų skaida 
siekiant informuoti ir 

paskatinti 
sąmoningumą







Dotacijų fondo įsteigimas, siekiant pagerinti mokslo 
mobilumą
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