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Mokslo daktaro laipsnis: Socialiniai mokslai.  

Pedagoginė patirtis: Mikro- ir makroekonomika; Mikroekonomika 1; Mikroekonomika 2; Ekonomikos 

pagrindai; Inžinerijos ekonomika; Inovacijų ekonomika; Mikroekonominės analizės problemos.  

Paskaitų vedimo šiomis kalbomis patirtis: lietuvių ir anglų kalba. 

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis: I ir II pakopos. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: mokslo žinių sklaida aukšto lygio tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose ir publikacijose; dalyvavimas doktorantūros komiteto veiklose; rengtos paraiškos išoriniam 

konkursiniam finansavimui pritraukti, vykdyta projektinė veikla, dalyvavimas moksliniuose tinkluose, 

mokslo žurnalų recenzavimo patirtis. 

Darbo su specifine įranga patirtis: Bloomerg lab, SPSS ir EViews programomis. Verslo simuliacijų 

naudojimas studijų procese. 

Reikalinga papildoma patirtis ir kompetencijos: verslo ir viešojo sektoriaus partnerių įtraukimas į 

studijų procesą, studijų atvejų analizės taikymas, patirtis įtraukiant studentus į mokslinius tyrimus; 

bendradarbiavimo  su Nacionaline švietimo agentūra, Lietuvos ekonomikos mokytojų asociacija patirtis, 

dalyvavimo Ekonomikos ir verslumo bendrojo ugdymo programoje patirtis. 
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Mokslo daktaro laipsnis: Socialiniai mokslai.  

Pedagoginė patirtis: Kokybės ir darnaus vystymosi vadyba; Elektronikos projektų valdymas; Projektų 

rizikos ir kokybės valdymas; Pokyčių vadyba; Kokybės vadyba. 

Paskaitų vedimo šiomis kalbomis patirtis: lietuvių ir anglų kalba. 

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis: I ir II pakopos. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: mokslo žinių sklaida aukšto lygio tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose ir publikacijose; rengtos paraiškos išoriniam konkursiniam finansavimui pritraukti, 

vykdyta projektinė veikla. 

Specifinių technologijų išmanymas: patirtis dirbant su socrative.com, miro.com ir kitomis aplikacijomis. 

Reikalinga papildoma patirtis ir kompetencijos: patirtis integruojant šiuolaikinius didaktikos metodus 

ir kokybės standartus; Erasmus+ projektų įgyvendinimo patirtis. 
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Mokslo daktaro laipsnis: Socialiniai mokslai.  

Pedagoginė patirtis: Verslo etika; Etika ir socialinė atsakomybė; Mokslinių tyrimų dizainas; Verslo 

vadyba 

Paskaitų vedimo šiomis kalbomis patirtis: lietuvių ir anglų kalba. 

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis: I ir II pakopos. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: mokslo žinių sklaida aukšto lygio tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose ir publikacijose; rengtos paraiškos išoriniam konkursiniam finansavimui pritraukti, 

vykdyta projektinė veikla. 

Specifinių technologijų išmanymas: SPSS, SMART PLS, MAXQDA. 

Reikalinga papildoma patirtis ir kompetencijos: vadovavimas dėstytojų komandoms; tinklaveika su 

verslo atstovais ir mokslininkais, praktikų dalyvavimo paskaitose organizavimas; darbas tarptautinėse 

mokslininkų komandose, patirtis su tarptautiniais studijų kokybės užtikrinimo ir tobulinimo procesais. 
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Mokslo daktaro laipsnis: Socialiniai mokslai.  

Pedagoginė patirtis: Viešųjų projektų finansai; Finansų valdymo sprendimai; Finansų rinkos ir 

institucijos; Produkto vystymo projektas; Strateginis finansų valdymas; Apyvartinio kapitalo valdymas; 

Išorinių verslo duomenų analitikos projektas. 

Paskaitų vedimo šiomis kalbomis patirtis: lietuvių ir anglų kalba. 

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis: I ir II pakopos. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: mokslo žinių sklaida aukšto lygio tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose ir publikacijose;  rengtos paraiškos išoriniam konkursiniam finansavimui pritraukti, 

vykdyta projektinė veikla. 

Darbo su specifine įranga patirtis: Blooberg Lab; IBM SPSS Statistics programa. 

Reikalinga papildoma patirtis ir kompetencijos: praktikų įtraukimas į studijų procesą, patirtis KTU 

Vaikų universiteto programoje. 

 

 


