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Doktorantė 

Jonavos g. 66 -312, Kaunas 

Tel. Nr.: 8 37 327 827 

El. paštas: giedre.tamoliune@vdu.lt 

 

AKADEMINĖS PAREIGOS 

 

 Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos instituto doktorantė (VDU) 

 Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos instituto asistentė (VDU) 

 

IŠSILAVINIMAS 

 

 Edukologijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2011 

 Anglų filologijos bakalauro laipsnis, Šiaulių universitetas, 2008 

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

 

 Doktorantūros studijų organizavimas, įgyvendinimas ir kokybės užtikrinimas 

 Doktorantų-tyrėjų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas 

 Mokymasis visą gyvenimą 

 Suaugusiųjų švietimas ir mokymas/is 

 Aukštojo mokslo politika 

 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

 

 Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, nuo 2013 – dabar 

 

DĖSTOMI KURSAI  

 

 Asistuojama dėstant bakalauro studijų dalyką „Švietimo paslaugos suaugusiems“ 
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 Asistuojama dėstant bakalauro studijų dalyką „Mokymosi poreikių tyrimai“ 

 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS  

 

Straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 

1. Tamoliūnė, Giedrė. "It's more than just collaboration": roles and support of supervisor 

through doctoral student's experiences // Role of higher education institutions in society: 

challenges, tendencies and perspectives [elektroninis išteklius] = Aukštųjų mokyklų 

vaidmuo visuomenėje : iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus: Alytaus kolegija. 

ISSN 2029-9311. 2016, Nr. 1(5), p. 254-259. Prieiga per internetą: 

<http://alytauskolegija.lt/visuomenei/mokslo-leidiniai/>. [IndexCopernicus]. 

2. Tandzegolskienė, Ilona; Rutkienė, Aušra; Trepulė, Elena; Tamoliūnė, Giedrė; Butautaitė, 

Vaida [Jurgilė, Vaida]. Facilitating work and family conflict: young family case // 

European scientific journal. Macedonia: European scientific institute. ISSN 1857-7881. 

2016, July, special edition, p. 215-228. Prieiga per internetą: 

<http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/7679/7419>. [IndexCopernicus; General 

Science Collection (Gale); Academic Search Research & Development (EBSCO)].  

3. Teresevičienė, Margarita; Miškinienė, Birutė; Tamoliūnė, Giedrė. Challenges of 

information technologies integration into study process : teacher's perspective // European 

scientific journal (ESJ). Macedonia: European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. 2014, 

Vol. 10, no. 34, p. 331-340. [IndexCopernicus]. 

4. Zuzevičiūtė, Vaiva; Bagdonaitė, Giedrė. Tarpkultūrinė mokymosi dimensija aukštojo 

mokslo studijų tarptautiškumo kontekste // Role of higher education institutions in society: 

challenges, tendencies and perspectives = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: 

iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(1), 

2012, p. 174-181. [IndexCopernicus].  

 

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, periodiniuose leidiniuose, 

vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt. 

1. Tamoliūnė, Giedrė; Gedvilienė, Genutė. Conceptualization and development of adults' key 

competence // Researchers in adult learning and education: the European dimension / 

editors Sava Simona, Novotny Petr. Firenze: Firenze University Press, 2016, ISBN 

9788864534244. p. 1-14. 

2. Bagdonaitė, Giedrė. Mokymasis daugiakultūrinėje aplinkoje kuriant tarpkultūrinę 

visuomenę // Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose : straipsnių 

rinkinys / sudarytojos Ilona Tandzegolskienė, Aušra Rutkienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo 

universiteto leidykla, 2013, ISBN 9789955129851. p. 130-138. Prieiga per internetą: 

<https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/154>.  

3. Bagdonaitė, Giedrė; Zuzevičiūtė, Vaiva. Intercultural education in a multicultural 

environment : analysis of Latvian, Lithuanian, Finnish And Danish students’ learning 

experiences // Actual problems of modern humanitarian science = Актуальные проблемы 

современной гуманитарной науки = Қазіргі гуманитарлық ғылымдарының өзекті 

мәселелері : межвузовский научный сборник. Вып. 2 / отв. ред. А. И. Ковтун. 

Алматы: Ценные бумаги, 2012, ISBN 9786012472264. p. 186-190. 
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Kitos knygos 

1. Tandzegolskienė, Ilona; Trepulė, Elena; Rutkienė, Aušra; Tamoliūnė, Giedrė; Butautaitė, 

Vaida [Jurgilė, Vaida]. Karjeros ir tėvystės derinimo galimybės – ka rodo atlikto tyrimo 

rezultatai? / Vytauto Didžiojo universitetas ; Ilona Tandzegolskienė, Elena Trepulė, Aušra 

Rutkienė, Giedrė Tamoliūnė, Vaida Jurgilė. Kaunas : Vilnius : Vytauto Didžiojo 

universitetas;$$Versus aureus, 2016. 38 p. ISBN 9789955346333. Prieiga per internetą: 

<https://eltalpykla.vdu.lt/1/32096>. 

 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS 

 

 Tamoliūnė, G. "Emerging researchers: how doctoral studies contribute to the development of 

researcher identity? Theoretical insights". Tarptautinė mokslinė konferencija "Education Policy 

and Culture: Consistent and Radical Transformations", Vilniaus Universitetas, Vilnius, 2016 10 

21-22. 

 Tamoliūnė, G. "„Tai daugiau nei tik bendradarbiavimas“: doktorantų patirtys apie mokslinių 

vadovų paramą ir jų vaidmenis". Tarptautinė konferencija "The Teacher of Today and Tomorrow: 

Reality, Prerogatives and Expectations", Lietuvos Edukologijos universitetas, Vilnius, 2016 11 24. 

Pažymėjimo nr. K-386 

 Tamoliūnė, G. "Doktoranto tyrėjo identitetas besikeičiančio aukštojo mokslo kontekste". 

Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje "Sistemoteorinės profesinio 

rengimo kaitos dimensijos, siekiant pažangos darbo rinkoje ir užtikrinant gyvenimo kokybę", Šv. 

Ignaco Lojolos kolegijoje, Kaune, 2016 12 01-02. Pažymėjimo nr. TK-038 

 Tamoliūnė, G. (pranešėjas), Trepulė, E., Tandzegolskienė "Reconciliation of family and career: 

Family, Employer and Career Counsellor Perspectives". Tarptautinė mokslinė konferencija "5th 

Cyprus international conference on educational research", Kirėnija, Kipras, 2016 03 31- 04 02. 

 Trepulė, E. (pranešėjas), Tamoliūnė, G. "The theoretical model of career and family 

reconciliation", Tarptautinė mokslinė konferencija "5th Cyprus international conference on 

educational research", Kirėnija, Kipras, 2016 03 31- 04 02. 

 Tandzegolskienė, I. (pranešėjas), Rutkienė, A., Trepulė, E., Tamoliūnė, G., Jurgilė V. "Facilitating 

work and family conflict: Young family case". 4th Eurasian multidisciplinary forum, EMF 2016, 

Viena, Ausrija, 2016 04 27-28. 

 Tamoliūnė, G. "Ko tikimasi iš jaunojo mokslininko šiuolaikinėje visuomenėje?" Tarptautinė 

konferencija „Atviras profesinis bendradarbiavimas“, Kaunas, 2015 11 05.  

 Tamoliūnė, G. „Mokslinio vadovo vaidmenys, skatinant doktoranto akademinį savarankiškumą“. 

Tarptautinė praktinė konferencija „Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos. 

Kūrybingos, atsakingos ir atviros asmenybės ugdymas/is ateities Europai“, Kaunas, 2015 11 27.  

 Bagdonaitė G. "Mokymasis daugiakultūrinėje aplinkoje kuriant tarpkultūrinę visuomenę". 

Konferencija " Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose", 2013 04 19, Kaunas. 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

Darbo patirtis įgyvendinant tarptautinius projektus: 

 2017-dabar, ERASMUS+ projekto „DECODING – Decoding the Disciplines in European 

Institutions of Higher Education: Intercultural and Interdisciplinary Approach to Teaching and 

Learning”, Nr. KA201-017337, tyrėja-lektorė; 

 2015-2016 m., LLP projekto „ESRALE – European Studies and Research in Adult Learning and 

Education, Nr. 540117-LLP-1-2013-1-DE-ERASMUS-EQMC, koordinatorė, tyrėja; 
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 2015-2016 m., ERASMUS+ projekto PROMOTE – „Promoting and Validating Key Competences 

in Mobility and Traineeships in Europe”, Nr. 554471-EPP-1-2014-1-LT-EPPKA2-KA, mentorė-

ekspertė; 

 2012-2013 m., Socrates Network projekto "Children's Identity and Citizenship in Europe", tyrėja. 

 2012 m., projekto SHARP – „A Platform For Sharing And Re/Presenting”; Nr. 505503-2009-LLP-

IT-KA3-KA3MP, koordinatorė, tyrėja; 

 2011-2012 m. Framework 6 mokslinio projekto INCLUD-ED – „Strategies for Inclusion and 

Social Cohesion in Europe from Education”, Nr. FP6-028603-2, koordinatorė. 

 

Darbo patirtis įgyvendinant nacionalinius projektus: 

 2014-2016 m., LMT mokslininkų grupių projekto „Jaunų šeimų karjeros ir tėvystės suderinimo 

modelis“, Nr. MIP-075/2014, jaunesnioji mokslo darbuotoja; 

 2013-2014 m., ESF projekto "Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės 

kvalifikacijos specialistus“, nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007, dėstytoja (VDU - projekto 

koordinatorius); 

 2011-2014 m., ESF ir LR finansuojamo projekto „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-04-001 

koordinatorė Kauno regione (VDU - projekto partneris); 

 2011-2013 m., ESF finansuojamo projekto "Edukologijos mokslo krypties studijų kokybės 

gerinimas ir tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete“, Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-

028, koordinatorė (VDU - projekto koordinatorius). 

 

PROFESINĖS NARYSTĖS 

 

 Nuo 2016 m.  – Tarptautinės EARLI asociacijos narė, SIG24 „Doktorantų rengimas ir 

karjera“ tyrimų grupės narė; 

 Nuo 2015 m. – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė; 

 Nuo 2014 m. – Socialinio tyrėjo mokyklos narė. 

 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

 

 2017 01 31 - 02 01 – dalyvauta metodologiniame seminare „Visų tipų užrašai, vedami vykdant 

kokybinius tyrimus“ (16 val.), lektorė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, Kaune. 

 2016 09 22 – dalyvauta tarptautiniuose metodologiniuose mokymuose „Phenomenology in 

Practice of Practice. International Interdisciplinary Conference of Phenomenological Research in 

Human Sciences“ (8 akad. val.), lektorė prof. dr. Liudmila Rupšienė, Kaune. 

 2016 07 18/24 – dalyvauta tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje (5 ECTS), Pecs 

Universitete, Vengrijoje. 

 2016 07 04/08 – dalyvauta tarptautinėje EARLI organizacijos jaunųjų tyrėjų konferencijoje – 

doktorantų vasaros mokykloje „Education in a dynamic world: Facing the future“, Helsinkio 

Universitete, Suomijoje.  

 2016 01 04/05 – dalyvauta metodologiniame seminare "Interviu kaip žvilgsnis iš vidaus: 

InterView. Visi interviu tipai teoriškai ir praktiškai" (16 val.), lektorė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, 

Kaune.  
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 2016 06 15/17 – dalyvauta tarptautiniuose metodologiniuose mokymuose "Šiuolaikiniai 

tarptautiniai reikalavimai akademinėms publikacijoms" (18 akad. val.), lektorė prof. dr. Audra 

Skukauskaitė (University of the Incarnate Word, San Antonio, Tx, USA), Klaipėdos universitete, 

Klaipėdoje. 

 2016 06 28/30 – dalyvauta tarptautiniuose metodologiniuose mokymuose "Naratyvinė analizė" 

(18 akad. val.), lektorė assoc. prof. dr. Alba Lucy Guerrero (Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogota, Kolumbija), Klaipėdos universitete, Klaipėdoje. 

 2016 06 28/30 – dalyvauta tarptautiniuose metodologiniuose mokymuose "Diskurso analizė" (18 

akad. val.), lektorė prof. dr. Judith Green (University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, 

CA, USA), Klaipėdos universitete, Klaipėdoje. 

 2014 04 14/18 - dalyvauta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje Nyderlanduose; 

 2013 m. dalyvauta Studijų kokybės vertinimo centro organizuotuose mokymuose „Savianalizės 

suvestinės rengimas – teorija ir praktika“ (8 val.); 

 2012 m. išklausytas „OpenText FirstClass vartotojo kursas“ (8 val.); 

 2011 m. rugsėjo-spalio mėn. dalyvauta Andragogų kvalifikacijos tobulinimo programoje (40 

val.), kur plėtotos vadybinės ir tyriminės kompetencijos; 

 2011 m. dalyvauta Barselonos universiteto organizuotame tarptautiniame jaunųjų tyrėjų mokymų 

seminare. 

 Nuo 2011 m. dalyvaujama tęstiniuose Socialinio tyrėjo mokyklos organizuojamuose 

metodologiniuose seminaruose. 

 

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

 2016 m. VDU aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtoja. 

 2016 m. laimėta Lietuvos Mokslo Tarybos doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus. 

 

TARNYSTĖ VISUOMENEI 

 

 2016 02 25 organizuota 2,5 val. atvira diskusija tėvams-mokytojams-dėstytojams „Z kartos 

lyderystė: ar me ją suprantame?“, VDU, Kaune; 

 2014 05 22 organizuota 8 akad. val. mobili konferencija Kauno regiono pedagogams „Kūrybiško 

ugdymo/si pėdsakais“, VDU, Kaune; 

 2012 06 19 parengta ir vesta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa Kauno miesto visų 

sričių pedagogams „Medijomis paremtas švietimas – būtinybė šiandienos mokykloms ar tik dar 

vienas mados klyksmas? (SHARP projekto patirtis)“, Kauno pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

centre; 

 2011 10 20 Kauno pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centro organizuotame seminare „Mokykla 

ir įtraukimo strategijos: iššūkiai ir pamokos“ skaitytas pranešimas pedagogams „Tarpkultūrinis 

pasaulis ir mokykla sanglaudai: galimi iššūkiai. Mokymosi patirčių daugiakultūrinėje aplinkoje 

pobūdžio tyrimas“.  


