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Gimimo data

1959

Lytis

Vyras

Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos

1) nuo 1993 iki 1996; 2) nuo 1997 iki 2001; 3) nuo 2001 iki 2004; 4) nuo 2005 iki dabar
1) Asistentas, 2) Vyresnysis asistentas, 3) Lektorius, 4) Docentas

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Šiuo metu dėstomi dalykai: Apskaitos informacinės sistemos, Apskaitos informacinių technologijų
mokomoji praktika, Apskaitos informacinių sistemų projektavimas, Finansai ir apskaita, Ekonomikos ir
finansų pagrindai;

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Aleksandro Stulginskio universitetas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas, Universiteto g. 10,
LT-53361 Kauno r.

Datos
Profesija arba pareigos

Nuo 2004-01 iki 2005-12
Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanas

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Magistrantūros studijų ir mokslinių tyrimų Ekonomikos ir vadybos fakultete koordinavimas

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Aleksandro Stulginskio universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Universiteto g. 10, LT-53361
Kauno r.

Datos
Profesija arba pareigos

Nuo 1997-03 - iki 1999-07
Apskaitos skyriaus viršininkas

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Žemės ūkio subjektų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų rengimas

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Ekonomikos ir finansų departamentas, Gedimino pr. 19,
LT-01103 Vilnius.

Datos

1)

nuo 1982-11 iki 1989-08; 2) nuo 1989-09 iki 1991-09;

Profesija arba pareigos

1)

Inžinierius; 2) Jaunesnysis mokslinis bendradarbis

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Kompiuterinės technikos priežiūra, informacinių sistemų projektavimas.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutas (dabar - LAMMC filialas – Miškų institutas), Liepų g. 1,
LT-53101 Girionys, Kauno r.

Užsienyje skaitytos paskaitos

Apskaitos informacinės sistemos, jų parinkimas ir kokybės vertinimas [magistrantams ir
bakalaurantams] (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) Estijos gyvybės mokslų universitetas (Tartu, Estija),
(2014) Nikosijos universitetas (Kipras), (2008, 2011, 2018) Slovakijos žemės ūkio universitetas
Nitroje (Slovakija).

Mokslinio tyrimo darbas Bendroji mokslinio darbo kryptis – sistemų plėtra ir vertinimas. Konkreti tematika – apskaitos ir kitų
informacinių sistemų plėtra bei daugiaaspektis vertinimas, kaimo plėtra, žmogiškųjų išteklių plėtra ir jų
vertinimas, plagiato studentų rašto darbuose prevencija.
Dalyvavimas doktorantūros
procese
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Vadovauta sėkmingai apgintos Socialinių mokslų daktaro (03S) disertacijos parengimui (2005 m.)
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Dalyvavimas įvairiose mokslo ir
švietimo programose, darbo
grupėse, konsultaciniai darbai

MTEP darbai:
EK finansuoto ERASMUS mokymosi visą gyvenimą programos projektas Plagiato politikos įtaka
Europos aukštojo mokslo institucijoms (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE) institucijos –
partnerės darbo grupės vadovas (2010 – 2013 metai);
7-os BP projektas „New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capasity of Rural
Comunities“ (RuralJobs) dalyvis – veiklų vykdytojas (2008 – 2010 metai);
ŽŪM Taikomojo tyrimo darbo „Galimybių studijos specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų žemės ūkiui ir
kaimui rengimo sistemai tobulinti parengimas“ vykdytojas (2006 m.);
ŽŪM Taikomojo tyrimo darbo „Specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų poreikio ir rengimo prognozės
2013-2015 metams“ vykdytojas (2006 m.);
BPD 2.4 priemonės projekto „Lietuvos mokslo ir studijų e-dokumentų kaupimas ir pateikimas
skaitytojams“ darbo grupės vadovas (2005-2007 metai);
ŽŪM Taikomojo tyrimo darbo „Žemės ūkio specialistų pasiūlos ir paklausos stebėsena, naujų
specialybių poreikio nustatymas“ vykdytojas (2005 m.);
BPD 2.5 priemonės projekto “Virtualios mokslo ir studijų organizacijos kūrimas, vystymas ir diegimas
GRID technologijų pagrindu” vykdytojas (2004-2006 metai);
ŽŪM užsakomojo mokslo tiriamojo darbo „Atnaujinti bei palaikyti Mokslo, mokymo ir konsultavimo
informacinę sistemą“ vadovas (2002-2003 metai);
ŽŪM užsakomojo mokslo tiriamojo darbo „Įvertinti Žemės ūkio informacinės sistemos (ŽŪIS)
sudedamųjų dalių būklę ir nustatyti plėtros prioritetus“ vadovas (2002 m.);
ŽŪM užsakomojo mokslo tiriamojo darbo „Žemės ūkio informacinės visuomenės plėtros priemonių
planas“ vadovas (2001 m.);
ŽŪM užsakomojo mokslo tiriamojo darbo „Žemės ūkio Mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinė
sistema“ vadovas (1999-2000 metai);
ŽŪM užsakomųjų mokslo tiriamųjų darbų programos „Žemės ūkio informacinio aprūpinimo tobulinimas“
vadovas (1999 m.);
Studijų proceso tobulinimo projektai:
Projekto „Organizacinių ir metodinių sąlygų studentų verslumo gebėjimams ugdyti sukūrimas, naudojant
verslo praktinio mokymo metodą“ darbo grupės vadovas (2010-2012 metai);

Konsultacijos ir mokymai ŽŪM finansuoto projekto „Mokymo kursų pravedimas pagal programą Žemės ūkio bendrovių buhalterinė
apskaita ir mokesčiai (naudojant kompiuterines apskaitos programas)“ vykdytojas (2011-2012 metai);
Išsilavinimas
Data
Kvalifikacija

1997
Socialinių mokslų daktaras

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Lietuvos žemės ūkio universitetas (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas)

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją
Disertacijos pavadinimas

ISCED 6
Kompiuterizuotos informacijos sistemos kūrimas žemės ūkio produktus gaminančiose ir
perdirbančiose įmonėse

Data
Kvalifikacija

1982
Inžinierius sistemotechnikas

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Kauno politechnikos institutas (dabar - Kauno technologijos universitetas)

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją
Tezių pavadinimas

ISCED 5

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

Lietuvių

Kitos kalbos
Supratimas

Įsivertinimas Europos lygmuo*

Klausymas
Anglų
Rusų
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Kalbėjimas

Skaitymas

C2

Pažengęs
vartotojas

C2

Pažengęs
vartotojas

Bendravimas
žodžiu
Pažengęs
C2 vartotojas

C1

Pažengęs
vartotojas

C1

Pažengęs
vartotojas

C2

Pažengęs
vartotojas
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Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu
Pažengęs
C2 vartotojas C2

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

C1

C1

* Bendrieji Europos kalbų metmenys
Asmeninės savybės

Intelektinės: bendravimas, iškalba, įvairių konstruktų suvokimas ir loginis mąstymas;
Pasitikėjimas savimi - užtikrintumas profesiniais įgūdžiais;
Pasiryžimas: iniciatyvumas, atkaklumas, veržlumas;

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Draugiškumas, komunikabilumas, mandagumas, taktiškumas, jautrumas kitų poreikiams, atsakomybė
už savo veiksmus;

Bendravimo įgūdžiai

Vadovavimo įgūdžiai, motyvacijos įgūdžiai;

Techniniai įgūdžiai

Ekonominių ir socialinių tyrimų kompetencija, analitinio vertinimo gebėjimai, įvaldyta mokslinių tyrimų
metodologija ir ekonomikos, vadybos, apskaitos bei finansų žinios.

Darbo kompiuteriu įgūdžiai ir
kompetencijos

Profesionalus kompiuterinių technologijų naudojimas: Office 95-2007 Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Acrobat; Windows 7 – Windows 3.1; AIS Debetas, DB Apskaita, eGeba, HansaWorld
(Aktyvaus informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo patirtis nuo 1977)

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)

Kategorija B nuo 1999 metų.

Papildoma informacija
Asmeninė svetainė
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