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Išsilavinimas
2002—2006
Doktorantūros studijos (Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T))
Kauno technologijos universitetas, Kaunas (Lietuva)
1999 –2001
Architektūros magistras
Kauno technologijos universtitetas, Kaunas (Lietuva)
1995 –1999
Architektūros bakalauras
Kauno technologijos universitetas, Kaunas (Lietuva)

Darbo patirtis
2015 01 05–Šiuo metu
Tarptautinių ryšių koordinatorė
Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas, Kaunas
(Lietuva)
2012 02 –Šiuo metu
Lektorė
Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas, Kaunas
(Lietuva)
2007 01 –2012 02
Asistentė
Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas, Kaunas
(Lietuva)
2007 07 –2012 08
Lektorė
Kauno kolegija, Kraštotvarkos fakultetas, Kaunas (Lietuva)

2004 10 –2007 07
Asistentė
Kauno kolegija, Kraštotvarkos fakultetas, Kaunas (Lietuva)
2002 –Šiuo metu
Architektė
Individuali veikla, Kaunas (Lietuva)
2001 –2002
Vadybininkė-dizainerė
UAB “Narbutas ir ko”, Vilnius (Lietuva)
2001 –2002
Valdybos pirmininkė
Lietuvos skautija, Kaunas (Lietuva)
2001 –2001
Šiuolaikinių vizualinių menų mokytoja
M.Šalčiaus vidurinė mokykla, Kaunas (Lietuva)
1997 –1998
Direktorė
Skautų laisvalaikio centras, Kaunas (Lietuva)

Vadovavimas/organizavimas mokslo renginiams

2005 m. Mokslinė konferencija “Lietuvos kraštovaizdžio vizija” (KTU)
Organizacinio komiteto narė

2006 m. Respublikinė-praktinė konferencija „Sutvarkykime savo kiemą 2006“ (Kauno
kolegija)
Konsultantė
2013 m. VII Lietuvos urbanistinio forumas “Miestas ir vanduo” (KTU)
Organizacinio komiteto narė

2013 m. KAFe 2013 – Kauno architektūros festivalis 2013. Study KAFe 2013 exhibition /
competition students works catalogue
Organizacinio komiteto narė

2014 m. Tarptautinė mokslinė konferencija „AdvancedConstructions 2014“, Organizacinio komiteto
narė

2015 m. Tarptautinė mokslinė konferenija “Ecological architecture 2015” (KTU) Organizacinio
komiteto narė

2015 m. Tarptautinis studentų darbų konkursas 2015 prie tarptautinės mokslinės konferencijos
“Ecological architecture 2015” (KTU) Organizacinio komiteto pirmininkė

2015 – 2016 KAFe 2016, Studentų darbų konkursas, Organizacinio komiteto narė

2017 Tarptautinė konferencija “Ekologinė architektūra 2017” (KTU)
Organizacinio komiteto narė

Vadovavimas/organizavimas tarptautiniams studijų/mokslo projektams
2017-2018 NPHE-2017/10042-Nordic_BIM_edu - Development of skils for Building Information
Modeling (BIM) in Nordic countries higher education, Koordinatorė

Vadovavimas meniniams projektams
2014 Dalyvauta „Eco centro“ organizuotame architektūros konkurse „Eco namai 2014“

2014 Dalyvauta Architektūros konkurse „Kretingos centrinės miesto dalies – Rotušės aikštės ir jos
prieigų sutvarkymo idėjos atviras konkursas“.

2014 Dalyvauta Architektūros konkurse „Klaipėda. Aktuali architektūra“

2014-2015 Dalyvauta „Structum“ Žurnalo organizuotame konkurse „Išmanusis miestas“. Laimėta III
vieta

2017 Dalyvauta konkurse Young architects competition „ Pinocchio children's library“

Organizavimas/dalyvavimas studijų programų veikloje

2003-2005 KTU Statybos ir architektūros fakulteto atestacinė komisija
Sekretorė
2013 KTU Statybos ir architektūros fakulteto Architektūros ir kraštotvarkos katedros pirmos
pakopos studijų programos Architektūra savianalizės rengimas, Grupės narė

2013 KTU kvalifikacijos komisija, statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui suteikti,
Narė
2014 KTU kvalifikacijos komisija, statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui suteikti,
Narė
2015 KTU kvalifikacijos komisija, statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui suteikti,
Narė
2016 KTU Vientisųjų studijų „Architektūra“ programos sudarymas, Narė
2016 KTU Statybos ir architektūros fakulteto priėmimo komisija,Narė
2016 Neformalaus ugdymo kursai vasaros stovykla „Architektūros akademija“ 40 ak. val.,
Organizacinio komiteto pirmininkė, lektorė
2017 Neformalaus ugdymo kursai vasaros stovykla „Architektūros akademija“ 40 ak. val.,
Organizacinio komiteto pirmininkė, lektorė

Reikšmingiausi moksliniai, metodiniai darbai
2011 m. išleista mokymo priemonė „Kompiuterinis želdynų projektavimas“ ISBN 978-9955-27-2410 (Kauno kolegija)
2015 m. atestuota modulio S204M101 Miesto Sociologija (ID 1186) metodinė priemonė, atitinkanti
emokymosi metodikos reikalavimus (KTU)

Tarptautinė patirtis
2011 - skaitytos paskaitos studentams pagal Erasmus dėstytojų mobilumo programą Instituto
Politecnico de Braganca, Portugalija;
2012 - skaitytos paskaitos studentams pagal Erasmus dėstytojų mobilumo programą Alexander
Technologica lEducational Institute of Thessaloniki , Graikija;
2013 - skaitytos paskaitos studentams pagal Erasmus dėstytojų mobilumo programą University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "Ion Ionescu de la Brad", Rumunija;
2015 – skaitytos paskaitos studentams pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą Universitat
Politecnica de Catalunya, Barcelona, Ispanija;
2015 - skaitytos paskaitos studentams pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą Doğuş
University, Stambulas, Turkija.;
2016 06 – dalyvauta Personalo mokymų savaitėje“, skirtoje tarptautiškumui, Universidad del Pais
Vasco, Ispanija;
2016 10 – skaitytos paskaitos studentams pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą
Universidad del Pais Vasco, Ispanija;
2016 12 – dalyvauta mainų programoje dėl Erasmus+ projekto teikimo finansavimui gauti,
University of Applied Science, Liubekas, Vokietija.
2017 05 – dalyvauta stažuotėje pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą BRNO Technical
University.

