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Darbo patirtis
Nuo 2006 m. spalio mėn.
Profesija arba pareigos Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginė, mokslinė ir metodinė veikla
Darbovietės pavadinimas ir adresas Aleksandros Stulginskio universitetas, Studentų 11, Akademija, Kauno raj., LT-53361
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas
Nuo 2012 m. rugsėjo mėn.
Profesija arba pareigos Finansų ir apskaitos katedros docentė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginė, mokslinė ir metodinė veikla
Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos valstybinė kolegija, Jaunystės 1, Klaipėda
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Nuo 2015 m. gruodžio iki 2016 m.
gegužės
Nuo 2016 m. gruodžio iki 2017 m.
gegužės
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio
šaka

1/4 puslapis - Gyvenimo aprašymas
Aurelija Kustienė

Švietimas

Auditorė
Finansinių ataskaitų auditas
UAB „Teisingas balansas“, Kaunas
Auditas
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Nuo 2009 m. vasario iki 2009 m. birželio
Profesija arba pareigos Auditorė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Finansinių ataskaitų audito atlikimas
Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „AV auditas“, Savanorių pr. 112 - 3 Kaunas, LT-44147
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Apskaita ir auditas

Nuo 2004 m. rugsėjo iki 2009 m. sausio
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio
šaka

Vyresnioji inspektorė
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, V. Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Žemės ūkio įmonių inspektavimas

Nuo 2004 m. birželio iki 2006 m. spalio
Profesija arba pareigos Apskaitos ir finansų katedros lektorė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginė, mokslinė ir metodinė veikla
Darbovietės pavadinimas ir adresas Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 11, Akademija, Kauno raj., LT-53361
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas
Nuo 2003 m. rugpjūčio iki 2003 m.
spalio
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio
šaka

Auditorė
ES projektų auditas
J. D. Staliūnienės audito konsultacinė firma, Laisvės al. 45, Kaunas
Auditas

Nuo 1998 m. rugsėjo iki 2004 m.
birželio
Profesija arba pareigos Apskaitos ir finansų katedros asistentė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginė, mokslinė ir metodinė veikla
Darbovietės pavadinimas ir adresas Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 11, Akademija, Kauno raj., LT-53361
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas
Nuo 1996 m. iki 1997 m. gruodžio
Profesija arba pareigos Vyr. buhalterė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Finansinė apskaita
Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Vėjų alėja“, Mapu 9, Kaunas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Siuvimo pramonė

Nuo 1992 m. liepos mėn. iki 1996 m.
kovo mėn.
Profesija arba pareigos Ekonomistė, buhalterė, vyresnioji buhalterė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Bankinės operacijos su valiuta
Darbovietės pavadinimas ir adresas Komercijos ir kredito bankas, Savanorių pr. 349, Kaunas, LT-49726
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Bankas
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Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus. Mokslinių tyrimų tema „Aukštosios mokyklos infrastruktūros vidaus
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
audito prioritetų nustatymo modelis”.
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Vilniaus universitetas
pavadinimas ir tipas Švietimas
1996 m. gruodžio mėn.
Kvalifikacija Auditoriaus kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Audito atlikimas
LR audito ir apskaitos institutas

Nuo 1987 m. rugsėjo iki 1992 m.
birželio
Kvalifikacija Ekonomisto kvalifikacinis laipsnis
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
Finansų ir kredito operacijos
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Vilniaus universitetas
pavadinimas ir tipas Švietimas
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Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
Papildoma informacija
1.
2.

Prisiimti atsakomybę už profesinių žinių kūrimą ir sklaidą bei projektų vykdymą (patirtis įgyta rašant
mokslinius straipsnius, darant pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, dirbant mokslinių
tyrimų ir studijų projektų vykdytoju).
Prisiimti atsakomybę už asmenų profesinį tobulėjimą (patirtis įgyta vadovaujant pagrindinių
universitetinių studijų baigiamiesiems darbams ir antrosios pakopos baigiamiesiems darbams).
Konstruktyviai diskutuoti, dirbti komandoje bei tolerantiškai bendrauti socialinėje aplinkoje (patirtis
įgyta dirbant audito egzaminų, organizuojamų Lietuvos auditorių rūmuose, ekspertų grupėse,
dalyvaujant Lietuvos auditorių rūmuose egzaminų užduočių rengimo darbe).

Darbas Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint).

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamose duomenų bazėse (2014 – 2018)

Kustienė, Aurelija. Auditorių etikos pažeidimo grėsmės // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (20) : mokslinių straipsnių rinkinys =
Public security and public order : scientific articles (20). Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 20291701. 2018, [t.] 20, p. 142-158. [EBSCO Publishing], [Index Copernicus].
Kustienė, Aurelija; Vaičaitienė, Elita. Finansinių ataskaitų audito išvada: kaip patenkinti informacijos vartotojų lūkesčius? // Visuomenės
saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas: Mykolo
Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2017, [t.] 18, p. 404-419. [EBSCO Publishing], [Index Copernicus].
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3.
4.

5.

6.

Kustienė, Aurelija; Linkevičė, Indrė. Audito kokybės vertinimas auditorių etikos požiūriu // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos:
problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives : mokslo žurnalas. Akademija.
ISSN 2029-1175. 2016, vol. 10, N 1, p. 100-108. [Business Source Corporate Plus].
Giedraitytė, Edita; Kustienė, Aurelija. Iškraipymai finansinėse ataskaitose: jų esmė, pobūdis ir pasekmės // Iššūkiai ir socialinė atsakomybė
versle : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga = Challenges and social responsibility in business :
international applied research conference proceedings / Kolpingo kolegija. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-7130. 2014, p. 143-149.
[Academic Search Complete].
Eimanavičiūtė, Loreta; Kustienė, Aurelija. Audito rizikos problematika: sampratų interpretacijos // Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle :
tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga = Challenges and social responsibility in business : international
applied research conference proceedings / Kolpingo kolegija. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-7130. 2014, p. 137-142. [Academic
Search Complete].
Eimanavičiūtė, Loreta; Kustienė, Aurelija. Audito rizikos vertinimo problematika: teoriniai ir praktiniai aspektai // Jaunųjų mokslininkų darbai
= Journal of Young Scientists. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2014, Nr. 1 (41), p. 31-37. [Index Copernicus;
CEEOL].
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