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Asmeninė informacija 

 

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Gedutė Grigaliūnaitė 

Telefonas(-ai) Mobilusis telefonas: +370 685 48491  

El. paštas(-ai) gedute@gmail.com  

Pilietybė Lietuvos Respublikos 

Lytis Moteris 

Darbo patirtis  

Datos 2022 –iki dabar  

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ugdymo proceso organizavimas, priežiūra 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių dailės mokykla, Gumbinės g. 18B, 77166 Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba 
ūkio šaka 

Švietimo įstaiga, neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalujį švietimą 
papildančio ugdymo mokykla. 

Datos 2020 –2022  

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ugdymo proceso organizavimas, priežiūra 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Radviliškio dailės mokykla, Kęstučio g. 8, LT-82122 Radviliškis 

Darbovietės veiklos sritis arba 
ūkio šaka 

Švietimo įstaiga, neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalujį švietimą 
papildančio ugdymo mokykla. 

Datos 2018 –iki 2020 

Profesija arba pareigos Dailės ir technologijų mokytoja  
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Meninis ir technologinis ugdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių Jovaro progimnazija, Vytauto g. 132, LT-76341 Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba 
ūkio šaka 

Švietimo įstaiga, progimnazija 

Datos 2009 –2019 

Profesija arba pareigos Menų fakulteto Dizaino katedros docentė 
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dėstymas, tyrimai, meno projektai, visuomeninė veikla 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba 
ūkio šaka 

Aukštasis mokslas 

Datos 2009 –2016   
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Profesija arba pareigos Šiaulių universiteto Menų fakulteto prodekanė 
Nuo 2016 03 01 iki 2016 09 01 Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto 
prodekanė. 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Menų fakulteto studijų organizavimas, mokslo ir meno sritys, ryšių su 
visuomene kuravimas. Atsakinga už dekano potvarkiais nurodytų funkcijų 
vykdymą.  

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai 
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Aukštasis mokslas 

Datos 2015 –2016 

Profesija arba pareigos Parodų ir renginių kuratorė 
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Fotografijos muziejaus renginių, parodų organizavimas ir kuravimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Fotografijos muziejus, Vilniaus g. 140, LT-76296 Šiauliai 
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Kultūros įstaiga, muziejus. Užimtumas ir laisvalaikio organizavimas 

Datos 1996 –2009   

Profesija arba pareigos Menų fakulteto Dizaino katedros lektorė 
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dėstymas, tyrimai, visuomeninė veikla 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba 
ūkio šaka 

Aukštasis mokslas 

Datos 2008-2009 

Profesija arba pareigos Šiaulių universiteto Dailės galerija, direktorė. 
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Galerijos veiklos organizavimas, parodų, projektų rengimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universiteto dailės galerija, Vilniaus g. 141, LT-76285 Šiauliai 
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Meno veikla. Meno parodų organizavimas, kuravimas.  

Datos 2003-2006 

Profesija arba pareigos Šiaulių universiteto Menotyros mokslinis centras, jaunesnioji mokslo 
darbuotoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Menotyros tyrimai 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių universiteto Menotyros mokslinis centras, Višinskio g. 25, LT-76285 
Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Menotyros tyrimai 

Datos 2001-2004 

Profesija arba pareigos Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla, grafinio dizaino ir kompiuterinės 
grafikos mokytoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Meninis ugdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija, Dvaro 129, LT – 76208, Šiauliai  
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga, progimnazija 

Datos 1994-1995 

Profesija arba pareigos Panevėžio vaikų dailės mokykla, mokytoja 
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Tapybos mokymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Panevėžio vaikų dailės mokykla, Ramygalos g. 16A, LT-36231, Panevėžys 
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo įstaiga, dailės mokykla 

  

Išsilavinimas  

Datos   
Kvalifikacija 

1999-2004 
Įgytas socialinių mokslų (edukologija) daktaro kvalifikacinis laipsnis. 
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Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Šiaulių universitetas 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

7 lygmuo (ISCED 6) 

Datos 2005-2008 

Kvalifikacija Įgytas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijų programa: Teisė ir 
valdymas. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 Mykolo Romerio universitetas 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją 

6 lygmuo (ISCED 5) 
 

Datos 1994-1996 

Kvalifikacija Įgytas humanitarinių mokslų (Dailė) magistro kvalifikacinis laipsnis. 
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas ir tipas  
   Šiaulių pedagoginis institutas, Dailės fakultetas. 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

6 lygmuo (ISCED 5) 
 

Datos 1989-1994 

Kvalifikacija Įgyta braižybos, dailės ir darbų mokytojo kvalifikacija, aukštojo mokslo 
diplomas. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 Šiaulių pedagoginis institutas, Dailės fakultetas. 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją 

6 lygmuo (ISCED 5) 

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

- bendrosios ir perkeliamosios: skaitymas, rašymas gimtąja ir užsienio kalba, 
tarpkultūrinė; darbo komandoje. 

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 

Kita kalba(-os) Anglų, Rusų 

Įsivertinimas Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo* Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų Kalba 
(A2) 

Pažengęs 
vartotojas 

(A2) 

Paženg
ęs 

vartotoj
as 

(A2) 
Pažengęs 
vartotojas 

(A2) 
Pažengęs 
vartotojas 

(A2) 
Pažengęs 
vartotojas 

Rusų Kalba 
(B2) 

Įgudęs 
vartotojas 

(B2) 
Įgudęs 
vartoto

jas 
(B2) 

Įgudęs 
vartotojas 

(B2) 
Įgudęs 

vartotojas 
(B2) 

Pažengęs 
vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Socialiniai organizaciniai 
gebėjimai ir kompetencijos 

Ilgametė patirtis dirbant administracinį darbą (vadovavimas, darbas komandoje, 
bendravimo gebėjimai), rengiant ir įgyvendinant Šiaulių universiteto, Menų fakulteto, 
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto strategijas ir veiklų planus, įvairias 
edukacines, meno ir mokslo veiklas.  
Ilgametė patirtis rengiant studijų programų savianalizės suvestines (buvau grupės 
vadovė, rengiau, dalyvavau akredituojant visas menų studijų srities programas (visos 
programos sulaukė teigiamos akreditacijos)), dalyvavau darbo grupėse rengiantis 
instituciniam Šiaulių universiteto vertinimui (Šiaulių universiteto veiklos akreditacija 
suteikta šešeriems metams).  

 Projektai, stažuotės, seminarai 
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 2022 metais patvirtinta ir įgyvendinta vaikų socializacijos ir poilsio programa, dailės 
pleneras „Mano krašto spalvos“. Pagrindinis finansavimo šaltinis - Radviliškio 
rajono savivaldybė (projekto vadovė) 

2021 metais patvirtinta ir įgyvendinta vaikų socializacijos ir poilsio programa, dailės 
pleneras „Mano krašto spalvos“. Pagrindinis finansavimo šaltinis - Radviliškio 
rajono savivaldybė (projekto vadovė) 

 

2018; 2019; 2020 m. dalyvauta ir konkurso metu patvirtintos paraiškos Šiaulių 
miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
programai „Kūrybinė studija suaugusiems“ (kartu su prof. G.Arlauskaite-Vingriene, 
kasmet po 60 akad. val.).  

 2018-2019 m. Projektas ,,TĘSK“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001 „Mokytojų ir 
kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, veikloje „Pedagoginės 
stažuotės išbandymas“, kuri skirta sukurti ir išbandyti pradedančiųjų mokytojų 
stažuotės modelį. Projekte dirbau kaip praktikos vadovė. 

 Projektas UNI-Q-MAS (UNIversity Quality MAnagement System) - Šiaulių 
universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas  (Nr. 
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-003). 

 2011 m. rudenį mokymai administracijos darbuotojams, atsakingiems už universiteto 
V(S)KVS kūrimą ir diegimą 
Sukurta Šiaulių universiteto vidinė studijų kokybės vadybos sistema, vidinės (studijų) 
kokybės vadybos sistemos modelis. 

 Vš. Į. Tyrimų mokymo centras. „Sėkmingos atrankos principų taikymas atrankos 
komisijos darbe“ – 16 val. 
„Asmeninio veiklos stiliaus įtaka atrankos komisijos darbe“ – 8 val. 
Koordinuojama meno srities stojamųjų egzaminų veikla Šiaulių universitete. 

 Projektas LLII „Baltų vienybė po Saule“ (UBUS).  
Atsakinga už Šiaulių universiteto studentų mokymus, bendradarbiavimą su Liepojos 
universitetu. 

 2010 m. rugpjūčio 21-27 projekto UBUS tarptautinėje vasaros studentų stovykloje 
Liepojoje –išklausyta paskaitų ir dalyvauta praktiniuose užsiėmimuose 23,5 val. 

 Dalyvauta atstovaujant Šiaulių dizaino mokyklą tarptautinėje konferencijoje „Dizaino 
mokykla ir jos įtaka regionui“, renginių ciklas „40 dizaino kartų“ ir apskritojo stalo 
diskusijose Vilniaus dailės akademijos (VDA) Klaipėdos fakultete . Klaipėda, 2014 
m. spalio 24 d.  

 2010 sausio 21-23 d. dalyvauta pirmoje tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje 
konferencijoje „Šiuolaikinės dizaino edukacijos kryptys ir technologijos Bolonijos 
proceso sistemos struktūroje“. Dalyvauta apskrito stalo diskusijose apie teorinius ir 
metodologines problemas, tikslų harmonizavimą, idėjų generavimą ir vertinimą, bei 6 
valandų specialistų užsiėmimuose „Kompiuterinės technologijos dizaine“ Baltic 
International Academy, Latvija. 

 Projektas „Pedagogų rengimo tobulinimas“. 

 Projekto BPD 2004-ESP-2.4.0-01-04/0103 „Pedagogų rengimo tobulinimas“ 72 
akademinių valandų seminaras „Pedagoginės stažuotės tutoriaus rengimas. Įgyta 
tutoriaus kompetencija. 2008 m. kovo 31 d. 

 Nuo 2009 iki 2016 metų vykdžiau Šiaulių universiteto Menų fakulteto studijų 
komiteto pirmininkės pareigas. Nuo 2009 iki 2013 metų buvau Dailės ir dizaino
studijų programos kuratorė. 2016 metais Dailė bakalauro studijų programų komiteto 
pirmininkė. 

 Nuo 2014 iki 2016 metų Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbų 
vertinimo tvarkos parengimo darbo grupės narė. 
 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Moku naudotis CorelDraw™, PhotoShop™,  „Microsoft Office™“ 
(Word™, Excel™,  PowerPoint™); SPSS™ programomis, naudojuosi 
internetu, dalyvauju socialiniuose tinkluose. 

Meniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Grafinis dizainas, tipografika, dailė. 

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija nuo 1998 m. 
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Papildoma informacija Lietuvos mokslininkų sąjungos narė nuo 2004 m. 
Šiaulių dizainerių asociacijos narė nuo 2005 m. 

Publikacijų sąrašas: 
1. Grigaliūnaitė Gedutė; Vaicekauskaitė, Ernesta. Tipografika. Šiauliai: VšĮ „Maisara“, 2014. 
2. Grigaliūnaitė Gedutė. Motivation for choosing art and design studies of the applicants. Актуальные проблемы 

мировой художественной культуры : материалы VII международной научной конференци (Гродно, 16-17 
октября 2014 г.). Ч. 2. Гродно : ГрУ им. Я. Купалы, 2015. ISBN 9789855158302. 

3. Grigaliūnaitė, Gedutė.  Būsimų dailės ir dizaino pedagogų studijų rezultatų vertinimo kaita, profesinio reikšmingumo 
prioritetai. // Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius: Edukologija. ISSN 1392-0340 p. 180-190, 2014, t. Nr. 114.  

4. Grigaliūnaitė, Gedutė.  Refleksija kaip edukacinis meninio ugdymo(si) būdas. Kūrybos erdvės = The Spaces of 
Creation. Vilnius: BMK Leidykla. ISSN 1822-1076. 2013, nr. 19, p. 58-69. 

5. Sudarytojos D. Strakšienė, G. Grigaliūnaitė. Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos: tarptautinės mokslinės 
konferencijos straipsniai = Art and research: the manifestation of constancy and changes: proccedings of the 
international research conference [Elektroninis išteklius, CD]. 

6. Bilbokaitė, Renata,  Kazlauskienė, Aušra,  Žičkienė, Skaidrė,  Grigaliūnaitė, Gedutė,  Ramanauskas, Nerijus, 
 Juozaitienė, Liongina,  Musneckienė, Edita,  Strakšienė, Diana,  Liukinevičienė, Laima,  Vidinės (studijų) kokybės 
vadybos sistemos modelis / Renata Bilbokaitė, Aušra Kazlauskienė, Skaidrė Žičkienė, Gedutė Grigaliūnaitė, Nerijus 
Ramanauskas, Liongina Juozaitienė, Edita Musneckienė, Diana Strakšienė, Laima Liukinevičienė. // Šiaulių 
universiteto vidinė studijų kokybės vadybos sistema = Internal Quality Management System for Studies at Siauliai 
University. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094301346. p. 23-46. 

7. Kazlauskienė, Aušra,  Bilbokaitė, Renata,  Liukinevičienė, Laima,  Žičkienė, Skaidrė,  Grigaliūnaitė, Gedutė, 
 Ramanauskas, Nerijus,  Turskienė, Sigita,  Musneckienė, Edita,  Vidinės (studijų) kokybės vadybos sistemos 
koncepcija / Aušra Kazlauskienė, Renata Bilbokaitė, Laima Liukinevičienė, Skaidrė Žičkienė, Gedutė Grigaliūnaitė, 
Nerijus Ramanauskas, Sigita Turskienė, Edita Musneckienė. // Šiaulių universiteto vidinė studijų kokybės vadybos 
sistema = Internal Quality Management System for Studies at Siauliai University. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto 
leidykla, 2012. ISBN 9786094301346. p. 4-22. 

8. Grigaliūnaitė, Gedutė. Dailės ir dizaino dalykų ugdymo turinio skirtumų ir panašumų sankirta. // Kūrybos erdvės = The 
Spaces of Creation. 2012, nr. 17.  ISSN 1822-1076 p. 20-29. 

9. Grigaliūnaitė, Gedutė; Šimoliūnienė, Gražina. Tekstas + vaizdas + komunikacija [elektroninis išteklius]. Šiaulių 
universitetas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011 ISBN 9786094300455. 

10. Grigaliūnaitė, Gedutė. Kultūros ir švietimo regioninės politikos aktualijos // Kūrybos erdvės = The spaces of creation: 
mokslo darbų žurnalas 2010, nr.13.  ISSN 1822-1076 p. 26-37. 

11. Grigaliūnaitė, Gedutė. Menininkų nuostatų ypatumai intelektinės nuosavybės apsaugos tema/ Kūrybos 
erdvės. Nr.10(2009).  ISSN 1822-1076 p. 52-76. 

12. Grigaliūnaitė Gedutė. Spalvotyra  [elektroninis išteklius]. Šiaulių universitetas. -Šiauliai: Šiaulių universiteto 
leidykla, 2009 - ISBN 978 - 9986 -38 - 988 – 0. 


