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DARBO PATIRTIS   

 

Nuo 2019-09-16 iki dabar Direktorė 
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“ 

         Nuo 2006-09-01 iki 2019-06-30 Lektorė 
Šiaulių universitetas, Edukologijos institutas 

              Nuo 2008-09-01 iki dabar Mokslo darbuotoja 

Šiaulių universitetas, Edukologijos institutas  

Nuo 2013-09-10 iki 2019-01-07 Tarptautinių studijų koordinatorė (specialistė) 

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas 

Nuo 2015-01-01 iki 2016-12-31 Tarptautinio projekto vadovė; mokslo darbuotoja; viešųjų pirkimų organizatorė 

Tarptautinis projektas (9 pasaulio šalys) ,,Romų jaunimo dalyvavimas, patirtis ir įgalinimas 
(angl. “Participation, Experienced and Empowerment of Roma Youth” (PEER). 

Šiaulių universitetas 

Vadybinė, administracinė, mokslinė veikla 
Projektų rengimas, įgyvendinimas 

Nuo 2014-05-08 iki 2015-09-30 Tarptautinio  projekto vadovė 

Tarptautinis projektas (24 pasaulio šalys) ,,Vaiko teisių Erasmus akademinis tinklas“ (angl. 
“Children’s Rights Erasmus Academic Network” (CREAN) “. 

Šiaulių universitetas 

Vadybinė, administracinė veikla 
Projektų rengimas, įgyvendinimas 

Nuo 2013-03-27iki 2016-10-31 Lektorė valandininkė 

Šiaulių universitetas, Tęstinių studijų institutas 

Pedagoginė, mokslinė, metodinė veikla 

Nuo 2011-12-01iki 2012-06-01 Lektorė 
Nacionalinis projektas „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio, kaip netradicinės 
ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas 
Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ (SMOM).  
Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas 
Pedagoginė, metodinė veikla 
Projektų įgyvendinimas 

Nuo 2011-11-15 iki 2012-12-16 
Prodekanė 

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas 

Vadybinė veikla 

Nuo 2019-06-11 
iki 2019-08-30 

Nuo 2014-06-09 
iki 2014-08-31 

Nuo 2013-06-10 
iki 2013-08-31 

Nuo 2012-06-11 

Akademinė ekspertė  

Projektas ,,Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas“. 

LAMA BPO motyvacijos vertinimas stojant į pirmosios pakopos švietimo ir ugdymo krypčių 
grupės studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) 

mailto:ruta.siauciuliene@sdrugelis.lt
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 
 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 iki 2012-07-31 
Nuo 2011-06-16  

iki 2011-08-31  
Nuo 2010-06-11 

iki 2010-08-31 

Ekspertinė veikla 

Nuo 2010-12-01iki 2011-03-01 Mokslo darbuotoja 
Nacionalinis projektas „Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių 
universitete (SOMID)“.  

Šiaulių universitetas 

Mokslinė, pedagoginė veikla 
Projektų įgyvendinimas 

Nuo 2006-07-05 iki 2008-04-30 Projekto vadovė  
Nacionalinis projektas „Kompetencijų centras: pasirengimas neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui, kuriant neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo centrą universitete (VDU)”.  
Projekto koordinatorius – Vytauto Didžiojo universitetas.  

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas 

Vadybinė, administracinė veikla 
Projektų rengimas, įgyvendinimas 

Nuo 2005-09-08 iki 2008-08-31 Programų koordinatorė 

Šiaulių universitetas, Menų fakultetas 

Vadybinė, studijų proceso administravimo veikla 

Nuo 2004-11-15 iki 2008-08-31 Reikalų tvarkytoja 

Šiaulių universitetas, Menų fakultetas, Audiovizualinio meno katedra 

Administracinė veikla 

Nuo 2006 m. sausio mėn.  

iki 2010 m. gruodžio mėn. 

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė 8 EQF lygis 
Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 88, Šiauliai, Lietuva 

Nuo 2003 m. rugsėjo mėn.  
iki 2005 m. birželio mėn. 

Socialinių mokslų (edukologijos) magistrė                                                                7 EQF lygis 
Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 88, Šiauliai, Lietuva 

Nuo 1999 m. rugsėjo mėn.  
iki 2003 m. birželio mėn. 

Socialinių mokslų (edukologijos) bakalaurė, pradinių klasių mokytoja        6 EQF lygis 
Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 88, Šiauliai, Lietuva 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų B1 B1 B1 B1 B1 

 Cambridge English Placement Test (B1) 

Rusų B1 B1 B1 B1 B1 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

Skaitmeniniai gebėjimai 

ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

MS Office paketas (Word, Excel, 
Power Point) 

Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 

Internet Explorer Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 

SPSS, Statistika Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 

Outlook Express Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas 

Vairuotojo pažymėjimas  B kategorija (nuo 1998 m.) 

Publikacijos 

Esu parengusi ir publikavusi  daugiau nei 30 mokslo straipsnių edukologijos (vaikų kultūros, kokybinių edukacinių 
tyrimų ir kt.) srityje. Nuorodos į publikacijas: 

 https://su.lvb.lt/primo-
explore/search?vid=SU&search_scope=SUPDB&lang=en_US&query=any%2Ccontains%2CR%C5%A
Bta%20%C5%A0iau%C4%8Diulien%C4%97%20 

 https://su.lvb.lt/primo-
explore/search?query=any,contains,R%C5%ABta%20%C5%A0iau%C4%8Diulien%C4%97%20&tab=d
efault_tab&search_scope=SUB01&vid=SU&lang=en_US&offset=0 

Konferencijos 

 

 Aktyviai dalyvauju, skaitau pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse, praktinėse 
konferencijose vaikų kultūros edukacinių tyrimų tematika. 

Projektai 

 

 Tarptautinis projektas ,,Romų jaunimo dalyvavimas, patirtis ir įgalinimas” (angl. Participation, 
Experienced and Empowerment of Roma Youth (PEER)). Projekto koordinatorius – Rumunija. 
Nuo 2015-01-01iki 2016-12-31. Projekto rengėja, vadovė. 

  Užsakomasis tyrimas ,,Šiaulių mokykla: realybė ir lūkesčiai”.  Tyrimo užsakovas Šiaulių miesto 
savivaldybės Švietimo skyrius. Nuo 2013 m. iki 2015 m. Tyrimu siekta atskleisti Šiaulių miesto 
mokyklų bendruomenių (mokinių, jų tėvų (globėjų), pedagogų, mokyklų vadovų) ir Šiaulių miesto 
visuomenės nuomonę apie dabartinę mokyklą bei jų lūkesčius Gerai Mokyklai. Tyrimo rengėja, 
įgyvendintoja. 

  Tarptautinis projektas ,,Vaiko teisių Erasmus akademinis tinklas“ (angl. ,,Children’s Rights Erasmus 
Academic Network“ (CREAN)). Projekto koordinatorius – Vokietija. Nuo 2014-05-08 iki 2015-09-30. 
Projekto rengėja, vadovė. 
Lietuvoje (LR Seimo rūmuose) suorganizuota Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Vaikų teisė į 
nediskriminavimą“ (2014 m. gruodžio 4-5 d.), 200 dalyvių iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. Buvau šios 
tarptautinės konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė, plenarinio posėdžio moderatorė. 

  Projektas „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio, kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į 
inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono 
mokyklose“ (SMOM). Projekto koordinatorius – Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas. Nuo 2011-12-
01 iki 2012-06-01. Projekto įgyvendintoja. 

  Projektas „Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių universitete” (SOMID). 
Projekto koordinatorius – Šiaulių universitetas. Nuo 2010-12-01 iki 2011-02-28. Projekto 
įgyvendintoja. 
Projekto tikslas – gerinti studijų kokybę ir didinti ŠU studijų programų tarptautiškumą, 
integruojant inovatyvius studijų organizavimo ir mokymo(si) metodus ir formas. 

  Projektas „Tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas“. Projekto 
koordinatorius – Lietuvos Edukologijos universitetas. Nuo 2005-05-19 iki 2008-02-29. Projekto 
įgyvendintoja. 
Projekto tikslas – pagerinti edukologijos mokslo (doktorantūros) kokybinius rodiklius, apimančius 
kompetencijas, būtinas konkurencingam ir integraliam moksliniam bendradarbiavimui Europos ir 
pasauliniame lygmenyje, išplėsti sąveiką tarp mokslo tyrimus atliekančių mokyklų ir užtikrinti 
mokslininkų ir doktorantų dalykinį bendravimą. 

Mokslo ir studijų vizitai užsienyje, 
stažuotės 

 Paskaitų skaitymas pagal LLP/Erasmus programą. Viana do Castelo politechnikos aukštoji mokykla 
(Portugalija). Susipažinimas su institucijos veikla, tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 2014-04-27 – 2014-
05-01. 

  Dalyvavimas susitikimuose aptariant tolimesnio bendradarbiavimo plėtrą, orientuotą į vaikų teisių 
mokslinių tyrimų sklaidą Šiaurės Europos regione. Madrid Complutence University (Ispanija). Mokslo 
vizitas. 2013-09-22 – 27. 

  Paskaitų skaitymas pagal LLP/Erasmus programą. Susipažinimas su institucijos veikla, tarpinstitucinis 

https://su.lvb.lt/primo-explore/search?vid=SU&search_scope=SUPDB&lang=en_US&query=any%2Ccontains%2CR%C5%ABta%20%C5%A0iau%C4%8Diulien%C4%97%20
https://su.lvb.lt/primo-explore/search?vid=SU&search_scope=SUPDB&lang=en_US&query=any%2Ccontains%2CR%C5%ABta%20%C5%A0iau%C4%8Diulien%C4%97%20
https://su.lvb.lt/primo-explore/search?vid=SU&search_scope=SUPDB&lang=en_US&query=any%2Ccontains%2CR%C5%ABta%20%C5%A0iau%C4%8Diulien%C4%97%20
https://su.lvb.lt/primo-explore/search?query=any,contains,R%C5%ABta%20%C5%A0iau%C4%8Diulien%C4%97%20&tab=default_tab&search_scope=SUB01&vid=SU&lang=en_US&offset=0
https://su.lvb.lt/primo-explore/search?query=any,contains,R%C5%ABta%20%C5%A0iau%C4%8Diulien%C4%97%20&tab=default_tab&search_scope=SUB01&vid=SU&lang=en_US&offset=0
https://su.lvb.lt/primo-explore/search?query=any,contains,R%C5%ABta%20%C5%A0iau%C4%8Diulien%C4%97%20&tab=default_tab&search_scope=SUB01&vid=SU&lang=en_US&offset=0
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bendradarbiavimas. Malme University (Malme, Švedija). 2012-09-26 – 2012-09-29. 

  Dalyvavimas Europos Komisijos direktorato simpoziume dėl švietimo ir kultūros ateities rengiant 
pedagogus verslumo ugdymo srityje. National College of Art and Design (Dublinas, Airija). 2012-05-01 –   
2012-05-04. 

  Rygos Baltijos tarptautinė akademija (Ryga, Latvija). Susipažinimas su institucijos veikla, tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas. 2008-06-18 – 2008-06-23. 

  Norwich University College of the Arts (Norwich, Anglija). Susipažinimas su institucijos veikla, 
tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 2006-04-28 – 2006-05-07. 

Viešos paskaitos ir vesti 
metodologiniai seminarai 

 Pranešimo pristatymas viešojoje konsultacijoje-diskusijoje ,,Formalaus ir neformalaus vaiko 
mokymosi aplinkų derinimas mokantis gyventi kultūrų įvairovėje“. ,,Mokslas švietimo praktikai“ 
2010 m. lapkričio mėn. 24 d. Vilnius, Švietimo ir mokslo ministerija. 

  Vieša paskaita ,,Vaikų vasaros atostogų laisvalaikis: nauji rūpesčiai tėvams ar maloniai 
praleistas laikas?“ Interaktyvūs skaitymai (vieša paskaita Šiaulių miesto bendruomenei). 2010 
m. gruodžio mėn. 11 d. Šiauliai, Šiaulių universitetas.  

Narystė visuomeninėse 
organizacijose, kita veikla 

 Vadovėlio aukštųjų mokyklų studentams ,,Laisvalaikio pagrindai” (sud. R. Mikalauskas, 25,2 aut. lankai 
(2017, Lietuvos sporto universitetas, Kaunas)), recenzentė. 

  Tarptautinės mokslinės konferencijos ,,Vaiko teisė į nediskriminavimą” LR Seime organizacinio komiteto 
pirmininkė, plenarinio posėdžio moderatorė.  2014-12-04 – 05. 

  Darbo grupės Šiaulių universiteto ir savivaldybės ryšiams plėtoti narė.  Nuo 2012 m. iki 2015 m. 

  Mokslo žurnalo ,,Laisvalaikio tyrimai“ (Lietuvos sporto universitetas) redakcinės kolegijos narė.  Nuo 
2012-11-29 iki dabar. 

  Šiaulių universiteto Tarptautinių studijų fondo valdyba, narė.  Nuo 2012 m. iki 2015 m. 

  Šiaulių universiteto ERASMUS+ programos komitetas, narė.  Nuo 2012 m. iki 2015 m. 

  Lietuvos sociologų draugija, narė.  Nuo 2011 m. iki dabar. 

  Verslumo akademija (“Enterpreneurship Academy”, Graikija), narė.  Nuo 2011 m. iki dabar. 

  Edukologijos mokslų studijų programų vertinimo komiteto pirmininkė. 

 Bakalauro ir magistro studijų programų (Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas ir kt.) 
pirmininkė, narė.  Nuo 2011 m. iki 2015 m. 

  Šiaulių universiteto Studijų programų kokybės stebėsenos grupė, narė.  Nuo 2011 m. iki 2015 m. 

  Šiaulių universiteto Edukologijos mokslų studijų programų vertinimo komitetas, pirmininkė.  Nuo 
2011-09-01 iki 2015-05-15. 

  Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Taryba, narė.  Nuo 2011 m. iki 2015 m. 

  Šiaulių universiteto Studijų rezultatų palyginimo komisija, narė.  Nuo 2011 m. iki 2015 m. 

  Tarptautinių ir nacionalinių mokslinių, praktinių konferencijų (,,Vaiko teisė į nediskriminavimą” ,,Mokytojų 
ugdymas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“; ,,Socialinis ugdymas“, ,,Kurkime drauge vaikystę 
šiandien“) organizacinių komitetų pirmininkė,  plenarinių posėdžių, sekcijų moderatorė, narė.  Nuo 2006 
m. iki 2015 m. 

Padėkos 

 

2012-10-12 
Šiaulių m. savivaldybės mero padėka ,,Už puikų darbą ir geranoriškumą organizuojant 
renginių ciklą ,,Bulvaro vasaros mozaika”. 

2010-11-11 
Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto dekano padėka ,,Už mokslinę, pedagoginę 
veiklą Edukologijos fakultete”. 

2008-10-12 
Šiaulių universiteto rektoriaus padėka ,,Už nuoširdų ir kūrybingą darbą Šiaulių 
universitete”. 

2005-05-10 
Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto dekano padėka ,,Už aktyvią mokslinę veiklą 
Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete”. 

 


