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2009 – 2013 m. Vytauto Didžiojo
universitetas, Humanitarinių mokslų
fakultetas, Kultūrų studijų ir etnologijos
katedra.
Pabaigta etnologijos studijų programa,
įgytas etnologijos ir folkloristikos
Išsilavinimas
bakalauro laipsnis.
Baigiamojo darbo tema: „Dangaus kūnai
ir meteorologiniai reiškiniai tradicinėse
lietuvių liaudies darbo ir vestuvinėse
dainose“, darbo vadovas: prof. dr. Gražina
Kazlauskienė
2013 – 2015 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas,
Kultūrų studijų ir etnologijos katedra.
Pabaigta lyginamųjų kultūrų studijų programa, įgytas etnologijos ir folkloristikos
magistro laipsnis.
Baigiamojo darbo tema: „Kultūrinės ir socialinės aplinkos įtaka renkantis studijas
užsienyje“, darbo vadovas: doc. dr. Egidija Kiškina
2011 – 2015 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas,
Socialinio darbo katedra.
Pabaigta socialinio darbo gretutinių studijų programa, įgyta socialinio darbuotojo
kvalifikacija.
Baigiamojo darbo tema: „Socialinio darbuotojo profesiniai vaidmenys siekiant išvengti
diskriminavimo dėl amžiaus“, darbo vadovas: dr. Laura Varžinskienė
2017 – 2021 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas,
Kultūrų studijų ir etnologijos katedra.
Etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijos.
Rengiamos disertacijos tema: „Kauno gyventojų tapatybė: atminties kaita
XX a. vid. - XXI a. pr. naratyvuose“
Vadovas: doc. dr. Rasa Račiūnaitė - Paužuolienė
2015 m. spalis - 2016 m. rugsėjis. UAB
„SS leidyba“. Pareigos – žurnalistė.
Darbo patirtis
Veikla: pažintinių bei publicistinių tekstų
kūrimas ir parengimas, interviu su
pašnekovais atlikimas
2016 m. lapkritis – 2017 m. vasaris. VŠĮ „Kauno tvirtovės regioninis parkas“. Pareigos
- gidų kursų koordinatorė. Veikla: darbas su gidų kursų lankytojais ir rengėjais,
įgyvendinimo proceso organizavimas
2016 m. gruodis – 2017 m. birželis. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
Pareigos – ekspozicijų konsultantė. Veikla: lankytojų konsultavimas apie vykstančius
renginius, parodas bei ekspozicijas, ekskursijų bei edukacinių užsiėmimų vedimas
Nuo 2017 m. birželio - VŠĮ „Kauno tvirtovės parkas“, pareigos: gidas - edukatorius.
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Veikla: ekskursijų bei edukacinių užsiėmimų parengimas bei vedimas
2018 m. sausis – 2018 m. kovas. VŠĮ „Kauno tvirtovės parkas“. Pareigos - gidų kursų
koordinatorė. Veikla: darbas su gidų kursų lankytojais ir rengėjais, įgyvendinimo
proceso organizavimas
2016 – 2017 m. Kauno maisto pramonės
ir prekybos mokymo centras. Pabaigta
kelionių agento profesinio mokymo
programa. Įgyti gebėjimai: reklamuoti ir
Papildomas išsilavinimas
parduoti turizmo paslaugas, tvarkyti
paslaugų pardavimo dokumentus ir
apskaitą remiantis galiojančiais teisės
aktais, lietuvių ir užsienio kalbomis
konsultuoti klientus
2017 m. VŠĮ „Kauno tvirtovės regioninis parkas“ ir VDU Švietimo studijų centro
rengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Kauno tvirtovės gidų kursai“.
Įgyti gebėjimai dalintis žiniomis apie Kauno pilies, miesto bei tvirtovės įtvirtinimų
raidą ir architektūros ypatumus; gebėjimai parengti ir realizuoti ekskursijų planą,
parinkti ekskursijos maršrutą ir dėstomas temas pagal skirtingų šalių turistų interesus ir
kultūrines nuostatas
Praktika Kauno
tautinės kultūros
2010 m. sausis
centre. Praktikos
vadovas: Vilija
Kepežinskienė.
Praktika Kauno
Povilo Stulgos
lietuvių tautinės
muzikos
2012 m. sausis
instrumentų
Atlikta praktika:
muziejuje.
Praktikos vadovas:
dr. Laura
Lukenskienė.
Priešdiplominė
praktika Lietuvos
etnokosmologijos
2013 m. sausis
muziejuje.
Praktikos vadovas:
prof. dr. Libertas
Klimka.
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Puikiai dirbu su Microsoft Windows (98,
XP, Vista, 7, 8, 10), Linux operacinėmis
sistemomis, Microsoft Office (Word,
Excel, Access, Power Point kt.) ir Open
Office paketu. Greitai sugebu išmokti
naudotis naujomis programomis.
1. Kūriniai (apsakymai) buvo
publikuoti leidinyje: “Kauno
jaunieji: II knyga. Prozos
almanachas” / parengė ir sudarė
Petras Palilionis, Petras
Venclovas. – Kaunas : Naujasis
lankas, 2005. – 248p.
2. „Studijų miesto užsienyje
pasirinkimo kriterijai: kultūrinės,
socialinės ir akademinės aplinkos
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2. „Studijų miesto užsienyje
pasirinkimo kriterijai: kultūrinės,
socialinės ir akademinės aplinkos
įtaka“, Lithuanian Journal of
Anthropology, Nr. 2 (2015).
VŠĮ „Kauno tvirtovės parkas“, redaguoti
Redaguoti leidiniai
I-ojo, III-ojo, IV-jo fortų informacinių
stendų tekstai
Kultūros paveldo departamento
finansuojamas projektas – leidinio
Dalyvavimas projektuose
„Kauno gynybinis paveldas“ parengimas
spaudai. Pareigos – tekstų redaktorė. 2016
m., sut.nr. PL - 07
Parengtas Kultūros paveldo departamento dalinai finansuojamas Nekilnojamojo
kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektas „Pėsčiomis po Kauno
tvirtovę“. 2017 m., sut. nr. PN-31
1. 2014 m. gegužės 9 d.,Vytauto
Didžiojo universitete, XVIII
respublikinėje studentų lituanistų
mokslinėje konferencijoje
literatūrologui Vytautui Kubiliui
atminti, skaitytas pranešimas tema
„Dangaus kūnai ir meteorologiniai
reiškiniai tradicinėse lietuvių
Pranešimai konferencijose
liaudies darbo ir vestuvinėse
dainose“.
2. 2014 m. lapkričio 6 d., Vytauto
Didžiojo universitete, mokslinėje
konferencijoje „Tarpdisciplininiai
visuomenės grupių tyrimai“
skaitytas pranešimas tema „Ar
"sąmoningas sapnavimas" gali būti
grupės formavimosi priežastis?“
2014 - 2015 m. - VDU studentų klubo
Visuomeninė veikla
„Kauno Baziliskas“ įkūrėja ir pirmininkė
2003 – 2007 m. lankyta dailės studija
Papildoma informacija
Kauno moksleivių laisvalaikio rūmuose,
vėliau pas dailininkę Eglę Velaniškytę
2006 m. Druskininkuose vykusioje respublikinėje biologijos olimpiadoje „LitBO36“
užimta pirmoji vieta
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