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JOLANTA PALIDAUSKAITĖ
1964-2011

2011 m. rugsėjo 10 d. po sunkios ligos, eidama 47-uosius metus, šį pasaulį
paliko Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo
administravimo katedros profesorė, valstybės tarnybos etikos teoretikė, žurnalo
„Viešoji politika ir administravimas“ redaktorių kolegijos narė, socialinių mokslų
daktarė Jolanta Palidauskaitė. Netekome šviesios, išmintingos pedagogės,
kompetentingos viešojo administravimo ir valstybės tarnybos etikos specialistės,
studentų mylimos dėstytojos.
Profesorė Jolanta Palidauskaitė gimė 1964 m. rugsėjo 29 d. Ukmergėje. 1982 m.
baigė Ukmergės 5-ąją vidurinę mokyklą. 1987 m., baigusi studijas Vilniaus universiteto
istorijos fakultete, įgijo istorijos dėstytojo kvalifikaciją. Dar 1987 m. Jolanta Palidauskaitė
pradėjo dirbti Kauno technologijos universitete. Buvo Politologijos katedros dėstytoja, o
įsikūrus Viešojo administravimo katedrai perėjo dirbti į ją. Šioje katedroje mokslininkė
skaitė studentams paskaitas, atliko akademinius tyrimus.
Profesorės Jolantos Palidauskaitės mokslinių interesų kryptys: viešojo administravimo ir valstybės tarnybos etika bei korupcijos reiškinys, antikorupcinė veikla, taip pat
personalo vadyba viešojo administravimo organizacijose, motyvacija valstybės tarnyboje.
Ji gilinosi ir į pilietinės visuomenės, taip pat Lietuvos politinės kultūros problemas.
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1996 m. Kauno technologijos universitete Jolanta Palidauskaitė apgynė sociologinės
krypties daktaro disertaciją ir jai buvo suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.
Mokslininkė buvo aktyvi tarptautinės akademinės minties skleidėja, 1996 m. stažavosi
Saint Paul Hamline universitete (JAV), o 1997–1998 m. – Oksfordo universitete (Jungtinėje Karalystėje) ir Niujorko Naujojoje socialinių tyrimų mokykloje (JAV). 1997 m. tapo
Viešojo administravimo katedros docentė. 2004–2006 m. taip pat dirbo Šiaulių
universiteto Viešojo administravimo katedroje, vienerius metus – Tarptautinėje vadybos
mokykloje (ISM) Kaune. 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą Kauno technologijos
universitete ir nuo 2009 m. buvo Viešojo administravimo katedros profesorė.
Šviesūs ir kūrybingi Jolantos Palidauskaitės mokslinės brandos atspindžiai
įamžinti jos kruopščiai rengtuose moksliniuose darbuose ir knygose: ji parengė ir
išleido dvi monografijas, vieną mokomąją knygą, du vadovėlius, iš kurių antrasis
„Valstybės tarnautojų etikos pagrindai“ pasirodė likus vos kelioms dienoms iki
profesorės mirties, 20 publikacijų žurnaluose politinės kultūros tema, apie 40
publikacijų viešojo administravimo etikos ir korupcijos temomis Lietuvos ir užsienio
moksliniuose žurnaluose bei kituose mokslo leidiniuose. Ji buvo ilgametė viešojo
administravimo katedros mokslo grupės vadovė, priklausė kelioms tarptautinėms
mokslinėms organizacijoms, tarp jų tarptautinei nevyriausybinei organizacijai „Public
Integrity Education Network“ (PIEN) ir Europos viešojo administravimo grupei
(EGPA). Ji dalyvavo ginant 7 disertacijas kaip vadybos ir administravimo mokslo
krypties tarybos narė ir vadybos mokslo krypties oponentė. Iš jų 2 disertacijos gintos
Latvijos universitete. 2002 m. ir 2010 m. LR Seimo valdybos nutarimu profesorė tapo
LR Seimo darbo grupės, skirtos valstybės tarnautojų elgesio kodeksui rengti, nare.
Profesorė Jolanta Palidauskaitė universiteto bendruomenės atmintyje išliks kaip viena
ryškiausių etikos ir moralės klausimų tyrinėtojų, smalsi mokslininkė, taip pat labai
tolerantiška asmenybė, jautrios sielos žmogus, iki paskutiniųjų gyvenimo dienų atsidavęs
profesiniams darbams ir savo viltimi ir aiškia pozicija puoselėjęs šviesą ir gėrį.

