DALIA MARIJA STANČIENĖ, PROF. HABIL (HP) DR.
(CURRICULUM VITAE)
Gimimo laikas ir vieta: 1948 m. rugsėjo 17 d. Palanga.
El. p.: daliastanciene@yahoo.fr; Telefonas: 861571101
Darbovietė, pareigos:
Klaipėdos universitetas, HUMF Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja, profesorė.
Išsilavinimas, profesija: 1996- 1971 m. Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, fizikas, fizikos
dėstytojas. 1974- 1978 m. Lietuvos kultūros tyrimų institutas (Lietuvos filosofijos ir sociologijos
mokslinių tyrimų centras) Filosofijos aspirantūros studijos. Disertacija apginta 1983, LMT
nostrifikuota 1993 m. kovo 2 d. Humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė. 2007 Lietuvos kultūros
tyrimų institutas (Kultūros, filosofijos ir meno institutas) Atlikta habilitacinė procedūra
(humanitarinių mokslų sritis, filosofijos kryptis (01H)
Pedagoginiai (mokslo) vardai: 2003 m. Lietuvos edukologijos universiteto Senato nutarimu
suteiktas docento pedagoginis vardas. 2010 m. Klaipėdos universiteto Senato nutarimu suteiktas
profesoriaus pedagoginis vardas.
Mokslinių tyrimų sritis: filosofijos istorija, fenomenologija, metafizika, etika, ugdymo filosofija,
viduramžių filosofija, kultūros filosofija, medijų filosofija
Pagrindiniai dėstomi kursai: Filosofija, Fenomenologija, Viduramžių filosofija, XIX-XXI a.
kultūros filosofija, Šiuolaikinė krikščioniškoji etika, Medijų filosofijos didaktika, Kultūros
filosofija, Kultūros paveldo fenomenologija, Kūno filosofija: intersubjektyvumas ir kūniškumas,
Vizualiosios kultūros fenomenologija, Dialogo filosofija.
Profesinė patirtis (darbovietė ir pareigos): 1996 – 2008 Kultūros, filosofijos ir meno instituto
Etikos skyrius vyr. moksl. darbuotoja, vedėja; 1999-2010 Lietuvos edukologijos universiteto
Pedagogikos ir psichologijos fakulteto Etikos didaktikos katedros dėstytoja, docentė, profesorė.
2010 -2012 Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto direktorė, profesorė;
2008 -2010 Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros vedėja,
profesorė, 2010-2012 –profesorė; 2012 – 2016 Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja,
profesorė, nuo 2016 ir dabar Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos
katedros vedėja, profesorė.
Religijos, filosofijos, komparatyvistinių kultūros studijų ir meno žurnalo "Logos" vyr. redaktorė ir
redkolegijos narė; žurnalo „Soter“ redkolegijos narė;.žurnalo „Recherches philosophiques“
(Prancūzija, Tulūza) redkolegijos narė; žurnalo "Religiski-filosofiski raksti" (Latvija, Latvijos
universitetas) redkolegijos narė.
Projektinė veikla. 2009-2012 Tempus Project Nr.144562 ACES -Tempus-2008-UK-JPCR.
Bakalauro ir magistro studijų (socialinis darbas) programų rengimas ir dėstymas. Projekto
koordinatorius Sheffield Hallam University (Anglija) – darbo grupės narė; 2013-2017 COST-D14049 IS1301 Naujų bendruomenių interpretacija: religinės transformacijos kontekstai, strategijos,
procesai vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvojoje modernioje Europoje – vadovė.
Dalyvavimas rengiant mokslininkus: vadovavimas magistrų ir bakalaurų baigiamiesiems
darbams. 6 doktorantūros komitetų narys, 1 daktaro disertacijos vadovas, 1 daktaro disertacijos
mokslinis konsultantas.
Dalyvauja su pranešimais tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje ir Lietuvoje.
Paskelbė virš 120 mokslinių straipsnių. Svarbiausi darbai. Monografijos: „Gėrio ženklai būtyje“
(2006 m.), „Ankstyvoji scholastika: ugdymo filosofijos metmenys“ (su J. Žilioniu, 2010 m.),
Sudarytoja mokslinių rinkinių: Dialogue of Cultures: Platonic Tradition and Contemporary
Thomism. Selection of Scientific Articles. Klaipėda University, 2015, Kultūrų dialogas ir
asmenybė. Klaipėda: KU leidykla, 2010, Lietuva globalėjančiame pasaulyje. Vilnius: Logos, 2006.

Parengė mokomąsias priemones: „Tomo Akviniečio etika“ (2001 m.), „Viduramžių filosofija ir
etika“ (2004 m.), „Ankstyvoji viduramžių scholastika: ugdymo filosofiniai pagrindai“ (su J.
Žilioniu, 2007 m.), „Ankstyvoji scholastika: ugdymo filosofiniai pagrindai XI–XII a. (su J. Žilioniu,
2008)“ Metodiniai patarimai rengiantiems kultūros ir medijų filosofijos baigiamąjį bakalauro
darbą. (su E. Molotokiene, 2014).
Kvalifikacijos kėlimas, stažuotės: stažavosi Šv. Tomo universitete Hiustone (1999 m.ir 2004 m.,
JAV), Poitiers universitete (skirta Prancūzijos Respublikos Vyriausybės stipendija,2001 m.),
Amerikos katalikų universitete Vašingtone (skirta Amerikos katalikų universiteto Kultūros ir
vertybių centro stipendija, 2012 m.), KATHO universitete (Belgija, 2004 m.) skaitė paskaitų ciklą
„Tomo Akviniečio dorovės samprata“, Valstybiniame Užgorodo universitete (Ukraina, 2009−2011
m.) dėstė bakalaurams kursą „Fenomenologija“, Turku universitete (Suomija, 2010 m.)
bakalaurams skaitė paskaitų ciklą „Lietuvos filosofijos istorija“, Kiolno universitete (Vokietija
2013 m.) stažavosi pagal personalo mobilumo programą, Tulūzos katalikų instituto Filosofijos
fakultete (Prancūzija 2015 m.) skaitė paskaitų ciklą „Tomo Akviniečio sielos samprata“.
Dalyvavimas kito pobūdžio veikloje: KU HUMF tarybos narė, Lituanistinės bazės ekspertė, KU
humanitarinių mokslų dėstytojų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų atestavimo komisijos narė, KU studijų
kokybės komisijos narė, Klaipėdos savivaldybės studentų darbų vertinimo komisijos narė.
Kalbų mokėjimas: rusų, prancūzų, anglų, lenkų.
Klaipėda,
2017. 01. 10.

