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Šiuo projektu siekiama išanalizuoti universiteto socialinės atsakomybės
įgyvendinimo sąlygas ir nustatyti jų įgyvendinimo aprėptį. Šiam tikslui pasiekti
bus nustatyti teoriškai pagrįsti universiteto socialinės atsakomybės vertinimo
komponentai (vertinamosios sritys) bei įvertinamas jų tinkamumas ir patikimumas pasitelkiant žvalgomąjį tyrimą Europos Sąjungos valstybėse, kuriose
universiteto socialinė atsakomybė yra skatinama nacionaliniu ar instituciniu
lygmeniu. Tyrimo rezultatais bus prisidedama prie socialinės atsakomybės sampratos plėtotės suinteresuotųjų šalių atžvilgiu bei bus parodoma, kaip konceptualiai sudėtinga (sudėtingai operacionalizuojama) vertybė gali būti vertinama
aukštojo mokslo sektoriuje.
Tyrimo tikslui pasiekti bus konsultuojamasi su organizacijos tyrimų mokslininkais, renkami duomenys užsienio mokslo ir studijų institucijose. Tyrimo
rezultatai bus skelbiami mokslo straipsniuose, referuojamuose tarptautinėse
duomenų bazėse, ir tarptautinėse mokslo konferencijose.
Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
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Dr. Loreta TAUGINIENĖ,
podoktorantūros stažuotoja
MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS: etikos vadyba, universiteto socialinė atsakomybė, akademinė etika,
visuomenės įtrauktis.
MOKSLO PUBLIKACIJOS: Virš dešimt mokslo
darbų, tarp kurių bendradarbiaujant su Fraunhofer Institute for Systems & Innovation Research ISI
apie atsakingus mokslinius tyrimus ir inovacijas universitetuose, Edward Elgar Publishing leidykla apie
grindžiamosios teorijos taikymą tiriant socialinę atsakomybę, Emerald Group Publishing leidykla apie
socialinės atsakomybės įgyvendinimą kintant suinteresuotosioms šalims, Routledge leidykla apie priemones dinamiškam ir atsakingam mokslinių tyrimų
ir inovacijų valdymui.
MOKSLO PRANEŠIMAI: Daugiau kaip 15 pranešimų, iš kurių apie dešimt tarptautiniuose mokslo
renginiuose (pvz., Prancūzijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Čekijoje, Ispanijoje).
TARPTAUTINĖ NARYSTĖ: Socialinės atsakomybės tyrimų tinklo (angl. Social Responsibility Research
Network) narė ir Organizacijos tyrimų grupės (angl. European Group for Organizational Studies) narė.
Mokslo žurnalo „Independent Journal of Management & Production“ redakcinės recenzentų tarybos
narė ir mokslo žurnalų „Journal of Academic Ethics“ ir „Journal of Management and Change“ redaktorių kolegijos narė. Europos akademinio sąžiningumo tinklo tarybos narė.
AKADEMINIAI PASIEKIMAI: Mykolo Romerio universitete apginta disertacija „Socialinė atsakomybė universiteto mokslinės veiklos valdyme“ Baltic University Programme pripažinta kaip viena
iš geriausių darnaus vystymosi srityje.

Doc. dr. Raminta PUČĖTAITĖ,
podoktorantūros stažuotės vadovė
MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS: organizacijų etika, įmonių socialinė atsakomybė, žmogiškųjų išteklių vadyba, etiniai novatoriškumo veiksniai.
MOKSLO PUBLIKACIJOS: Dviejų monografijų bendraautorė,
virš 30 mokslo darbų.
MOKSLO PRANEŠIMAI: Daugiau kaip 60 pranešimų, iš kurių didesnė dalis tarptautiniuose mokslo renginiuose (pvz., Belgijoje,
Ispanijoje, JAV, Lenkijoje, Rusijoje, Suomijoje, Šveicarijoje).
TARPTAUTINĖ NARYSTĖ: Europos verslo etikos tinklo (angl. European Business Ethics Network) narė. Mokslo žurnalo „Journal of
Management and Change“, „Electronic Journal of Business Ethics
and Organization Studies“ redaktorių kolegijos narė.
AKADEMINIAI PASIEKIMAI: Nuo 2012 m. yra Jyvaskylos universiteto (Suomija) docentė, šio universiteto Verslo ir ekonomikos mokyklos doktorantų pažangos stebėtojų grupės narė; paskaitų jauniesiems tyrėjams, tyrimų seminarų
organizatorė, lektorė ir dalyvė, disertacijų vertintoja ir oponentė.

