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Studijuodama Vilniaus
de5imt metq, todel ja
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universitet4 isivaizduoj u
ir kaip mokslo istaig4,
rDpindiausi mokslo kc
neatrodo pakankama. N
viena Svietimo reforma, r
universitetas drastiSkai e
universitetq, retas unive
konkuruoti europineje m
jog mokslinio potencialc
bendradarbiavimo pletin
kUrimas turetq blti
prioritetiniu tiksiu.

univelsitete praleidau
rdiuosi intelektualiai ir
Sia institucija. Vilniaus
ne tik kaip Svietimo, bet
,odel dirbdama Taryboje
[<ybe, kuri Sir"ro metu
rrs buvo igyvendinta ne
rokslo produkcijos srityje
tsilieka nuo vakarietiSkq
siteto mokslininkas gali
rkslo erdveje. Manydiau,
stiprinimas, tarptautinio

as, tarpdalykiniq centrq
vienas iS universiteto
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Pastaraisiais metais
tarptautinej e mokslinej e
su humanitariniq mokslq
publikuoju mokslinius
spaudoje Siuolaikines
teoriios temomis.

intensyviai dalyvauju
eikloje, esu susipaZinusi
'ystymosi tendencij omis,

straipsnius uZsienio
ilosofijos ir politines
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