
INFORMACIJA APIE ARQUS
EUROPOS UNIVERSITETŲ ALJANSĄ

Nuo ko pradėti bendradarbiavimą?



Arqus Europos universitetų
aljansas

Aljansą sudaro sudaro 7 Europos
universitetai, siekiantys sukurti

bendras ilgalaikes struktūras bei
glaudaus tarpinstitucinio

bendradarbiavimo mechanizmus
studijų, mokslo ir socialinės

partnerystės srityse.
Aktualiausia informacija apie aljanso

veiklas pateikiama šioje svetainėje
bei VU puslapyje. Šiame dokumente

trumpai pristatomi universitetai-
partneriai bei galimi kontaktų

užmezgimo keliai

https://www.arqus-alliance.eu/
https://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/arqus-europos-universitetu-aljansas


arqus@ugr.es  
Granados universitetas

Kiekviename iš septynių universitetų
dirba Arqus veiklų koordinatoriai, todėl
pirmiausiai galite susisiekti su jais: tinklo
koordinatoriai perduos jūsų užklausą
atsakingiems asmenims arba pasidalins
jų kontaktais

Susisiekite su Arqus
tinklo koordinatoriais
pasirinktame
universitete

01
Anja Hoffmann, arqus@uni-graz.at  
Graco universitetas

Silvia Badon, arqus@unipd.it
Padovos universitetas

Ninon Muller, arqus@uni-leipzig.de
Leipcigo universitetas

Katrine Moland Hansen, katrine.hansen@uib.no
Bergeno universitetas

Dana-Maria Daia, dana-maria.daia@univ-lyon1.fr
Liono universitetas

mailto:arqus@uni-graz.at
mailto:arqus@unipd.it
mailto:arqus@uni-leipzig.de
mailto:katrine.hansen@uib.no
mailto:dana-maria.daia@univ-lyon1.fr


Tiesiogiai susisiekite su Jūsų
srityje veikiančiais tyrėjais
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Universiteto interneto svetainėje
identifikuokite Jūsų veiklai artimus
departamentus, katedras ar centrus bei
kreipkitės į jų atstovus (bendruoju el. paštu)
arba tiesiogiai į aktualioje srityje dirbančius
tyrėjus. Toliau dokumente trumpai
apžvelgiamos kiekvieno universiteto
prioritetinės temos bei nurodomi
pagrindiniai politikos mokslų departamentų
kontaktai (pabraukti pavadinimai veikia kaip
aktyvi nuoroda į mokslo įstaigos interneto
puslapį)



Politikos mokslų ir administravimo
departamentas 
El. paštas: dptocpolitica@ugr.es

Viešosios tarptautinės teisės ir tarptautinių
santykių departamentas 
El. paštas: mcarmensanchez@ugr.es

Taikos ir konfliktų studijų institutas
El. paštas:  eirene@ugr.es

Migracijos tyrimų institutas
El. paštas: fjgarcia@ugr.es

Moterų ir lyčių tyrimų institutas
El. paštas: insmujer@ugr.es

Granados universitetas
(Ispanija)

Pagrindinės universiteto tyrimų kryptys apima
IT, žemės sistemas, kultūrą bei kultūros
paveldo apsaugą, bio sveikatą

http://cpolitica.ugr.es/
mailto:dptocpolitica@ugr.es
http://www.dipri.org/index.php/es/
http://ipaz.ugr.es/en/
mailto:eirene@ugr.es
https://www.ugr.es/en/research/facilitites/the-university-institute-of-migrations
https://www.ugr.es/en/research/facilitites/the-institute-of-womens-and-gender-studies
https://www.ugr.es/en
https://www.ugr.es/en


Graco universitetas 
(Austrija)

Sociologijos departamentas
El. paštas: socziologie.sekretariat@uni-graz.at 

Socialinių tyrimų centras
El. paštas: franz.höllinger@uni-graz.at 

Viešosios ekonomikos institutas
El. paštas: fiwi@uni-graz.at 

Heterogeniškumo ir sanglaudos tyrimų grupė
El. paštas: katharina.scherke@uni-graz.at

Aplinkos ir globalių pokyčių grupė
El. paštas: karl.steininger@uni-graz.at

Pagrindinės universiteto tyrimų kryptys apima 
 klimato kaitą, bio sveikatą, kompleksinių sistemų
studijas įvairiose srityse, sumanų reguliavimą
(sąsajoje su naujosiomis technologijomis),
europeizaciją, skaitmeninę transformaciją

https://www.uni-graz.at/en/
https://www.ugr.es/en
https://www.ugr.es/en
https://www.ugr.es/en
https://soziologie.uni-graz.at/en/
https://centrum-sozialforschung.uni-graz.at/de/
https://finanzwissenschaft.uni-graz.at/en/
https://huk.uni-graz.at/en/
https://umwelt.uni-graz.at/en/


Padujos universitetas 
(Italija)
Plataus profilio universitetas: 32 departamentai,
27 tarpdisciplininiai tyrimų centrai. Kiek didesnis
akcentas tiksliesiems ir gamtos mokslams

Politikos mokslų, teisės ir tarptautinių
studijų departamentas
El. paštas: dipartimento.spgi@unipd.it

Filosofijos, sociologijos, švietimo ir
taikomosios psichologijos departamentas
El. paštas: dip.fisppa@unipd.it

Teisinių-aplinkosauginių ir etinių-socialinių
sprendimų dėl naujųjų technologijų tyrimų
centras
El. paštas: ciga@unipd.it

„Giorgio Lago“ regioninių studijų tyrimų
centras
El. paštas: patrizia.messina@unipd.it   

https://www.unipd.it/en/
https://www.unipd.it/en/
https://www.ugr.es/en
https://www.spgi.unipd.it/en/
mailto:dipartimento.spgi@unipd.it
http://www.fisppa.unipd.it/
mailto:dip.fisppa@unipd.it
http://www.ciga.unipd.it/
http://www.centrostudiregionali.unipd.it/
http://www.centrostudiregionali.unipd.it/
mailto:patrizia.messina@unipd.it


Leipcigo universitetas 
(Vokietija)

Aktualiausios tyrimų kryptys: globalizacija ir
kintanti pasaulinė tvarka (Global Connections and
Comparisons ir Contested Orders), išmanūs
metodai ir medžiagos (Complex Matter, Language
and Culture in a Digital Age ir Mathematical and
Computational Sciences). Kuratorius prof. Erich
Schröger, prorektor.forschung@uni-leipzig.de)

Komunikacijos ir medijų institutas
El. paštas: sekrmwk@uni-leipzig.de 

Filosofijos institutas
El. paštas: katharina.krause@uni-leipzig.de 

Globalių ir Europos studijų institutas
El. paštas: gesi@uni-leipzig.de

Politikos mokslų institutas
El. paštas: birgit.rusz@uni-leipzig.de

https://www.uni-leipzig.de/en/
https://www.uni-leipzig.de/en/
https://www.ugr.es/en
https://www.uni-leipzig.de/en/research/research-profile/strategic-research-fields/changing-orders-in-a-globalised-world/#c32903
https://www.uni-leipzig.de/en/research/research-profile/strategic-research-fields/intelligent-methods-and-materials/
https://www.sozphil.uni-leipzig.de/institut-fuer-kommunikations-und-medienwissenschaft/
https://www.sozphil.uni-leipzig.de/institut-fuer-philosophie/#c273899
https://gesi.sozphil.uni-leipzig.de/home/
mailto:gesi@uni-leipzig.de
https://www.sozphil.uni-leipzig.de/institut-fuer-politikwissenschaft/
mailto:birgit.rusz@uni-leipzig.de


Bergeno universitetas 
(Norvegija)
Aktualiausios strateginės tyrimų kryptys:
klimato ir energijos pereinamasis laikotarpis
(švietimas, atsinaujinanti energija, tvarus
valdymas) bei globalūs iššūkiai. 

Lyginamosios politikos departamentas
El. paštas: post@isp.uib.no  

Informacijos mokslų ir medijų studijų
departamentas
El. paštas: post@infomedia.uib.no

Administravimo ir organizacijų teorijos
departamentas
El. paštas: Adrian.Kjar@isp.uib.no  

Sociologijos departamentas
El. paštas: post@sos.uib.no  

Moterų ir lyčių studijų centras
El. paštas: post@skok.uib.no

https://www.uib.no/en
https://www.uni-leipzig.de/en/
https://www.ugr.es/en
https://www.uib.no/en/climateenergy
https://www.uib.no/en/globalchallenges
https://www.uib.no/en/sampol
mailto:post@isp.uib.no
https://www.uib.no/en/infomedia
https://www.uib.no/en/admorg
mailto:Adrian.Kjar@isp.uib.no
https://www.uib.no/en/sosio
mailto:post@sos.uib.no
https://www.uib.no/en/skok
mailto:post@skok.uib.no


Liono universitetas 
(Prancūzija)
Universitetą sudaro kelios institucijos.
Pavyzdžiui, Jean Moulin Lyon 3 University
orientuotas į socialinius ir humanitarinius
mokslus (prioritetai: bio sveikata ir visuomenė,
mokslas ir inžinerija, urbanistika; el.
paštas:recherche@univ-lyon3.fr), Sciences Po
Lyon (prioritetai: miestų valdymas ir inovacijos
viešajame sektoriuje; el. paštas:
infos@sciencespo-lyon.fr)

Rytų Azijos studijų institutas
El. paštas: iao@ens-lyon.fr  

Informacijos ir komunikacijos tyrimų grupė
El. paštas: isabelle.buisson@univ-lyon1.fr  

Ekonominės ir politinės minties tyrimų
grupė
El. paštas: Anne.Verjus@ens-lyon.fr  

https://www.universite-lyon.fr/version-anglaise/the-universite-de-lyon-is-a-world-class-academic-site-of-excellence-6709.kjsp?RH=1486385753101
https://www.universite-lyon.fr/version-anglaise/the-universite-de-lyon-is-a-world-class-academic-site-of-excellence-6709.kjsp?RH=1486385753101
https://www.ugr.es/en
https://www.univ-lyon3.fr/research-at-jean-moulin-lyon-3-university-2
https://www.sciencespo-lyon.fr/en/research/research-profile
mailto:infos@sciencespo-lyon.fr
https://iao.cnrs.fr/
mailto:iao@ens-lyon.fr
https://elico-recherche.msh-lse.fr/
mailto:isabelle.buisson@univ-lyon1.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1501
mailto:Anne.Verjus@ens-lyon.fr


Kreipkitės pagalbos į VU TSPMI
administraciją ar Arqus aljanso
koordinatorius VU
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Jei turite konkrečią bendradarbiavimo idėją ar
ieškote partnerių teikiamai paraiškai, jums mielai
pagelbės VU TSPMI administracija
(rasa.bortkeviciute@tspmi.vu.lt) bei VU Arqus
aljanso koordinatoriai. Pagrindines
bendradarbiavimo sritis koordinuoja:
AL3 - Andrius Uždanavičius
(andrius.uzdanavicius@cr.vu.lt) - Jungtinės
programos, Twinning vizitai, mobilumo langai,
mokymo kokybės gerinimas; 
AL6 - Vida Lapinskaitė (vida.lapinskaite@cr.vu.lt) -
bendra mokslinė veikla, parama jaunųjų
mokslininkų ir doktoranantų veikloms;
AL7 - Antanas Stonkus (antanas.stonkus@cr.vu.lt)
- MOOCs, probleminis mokymas ;
Bendraisiais klausimais konsultuoja Skirmantė
Savickaitė (skirmante.savickaite@cr.vu.lt)



LINKIME SĖKMINGO
BENDRADARBIAVIMO!


