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Gyvenimo aprašymas 

LINA BARTUSEVIČIENĖ 
Socialinio darbo katedros lektorė 

Jonavos g. 66-315 

Tel. Nr.: (+370) 32 78 47 

El. paštas: lina.bartuseviciene@vdu.lt 

 

SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS 

• Socialinio darbo katedros lektorius 
 

IŠSILAVINIMAS 

• Supervizoriaus  (profesinių santykių konsultantas) kvalifikacija, VDU, 2004 

• Socialinio darbo magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 1999 

• Profesinės žurnalistikos studijos, Vilniaus universitetas, 1998 

• Lietuvių kalbos ir literatūros bakalauras, Vytauto Didžiojo universitetas, 1997 
 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

• Profesiniai santykiai; 
• Vaiko patirtis priklausomybę turinčioje šeimoje; 
• Grupės metodo taikymas pagalbos vaikui procese. 

 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

• Lektorius, Vytauto Didžiojo universitetas, 2001 – iki dabar. 

• Asistentas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2008 – iki dabar. 

• Lektorius, Marijampolės kolegija, 2003 – 2015. 

 

DĖSTOMI KURSAI  

• Pažintinė praktika (SOD2016) (BA) 
 

• Krizių intervencija (SOD4002) (BA) 
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• Kvalifikacinė praktika I (SODN3004) (BA) 

 

•    Kvalifikacinė praktika II (SODN3009) (BA) 
 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

• Nėra 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose: 
 

• Pristatytas pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Socialinis darbas su šeima: 
saugios visuomenės link“. Pranešimo tema "Socialinių darbuotojų grupinė supervizija - erdvė 
klientų motyvavimo temoms tyrinėti", Kaunas, 2019 10 03-04. 

 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose: 

• Dalyvavimas, pranešimo rengimas ir  interaktyvaus užsiėmimo vedimas JGA (Jaunųjų gydyto-
jų asociacija) rengtoje konferencijoje „Receptas medikų emociniai sveikatai“, Vilnius, 2022 06 
30.   
 

• Dalyvavimas SAM organizuotoje konferencijoje „Psichologinės gerovės kūrimas medikų bend-
ruomenėje: naujos iniciatyvos“, skaitytas pranešimas tema „Ar sveikatos priežiūros specialis-
tams reikalinga supervizija? Supervizorių patirtis ir įžvalgos“, Vilnius, 2022 03 04. 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

• Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto Darbuotojų psichologinės gerovės užtikrinimo 
asmens sveikatos priežiūros sistemoje veiksmų 2021–2024 metų plano veiklų įgyvendinimas 
vedant komandos ir grupės supervizijas sveikatos priežiūros darbuotojams 2021 - 2022 me-
tais.  

PROFESINĖS NARYSTĖS 

• Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) asociacijos narė nuo 2002m. 
 

• Nacionalinės socialinio darbo su grupe asociacijos narė nuo 2015 m. 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 
• Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Socialinis darbas vaiko ir 

šeimos gerovės srityje iš vaiko teisių perspektyvos", trukmė - 16 ak. val., 2021m.  
• Dalyvavimas seminare, tema "Self-coaching questions for our time", trukmė - 4 ak. val., 

2021m. 
• Dalyvavimas mokymuose, tema "Kaip pažinti vaiką pasitelkiant projekcines metodikas?", 

trukmė - 4 ak. val., 2001m.  
• Dalyvavimas mokymuose, tema "Pasipriešinimo ir auklėjimo įtaka kontakto stiliaus forma-

vimuisi", trukmė 3 ak. val., 2021m. 
• Dalyvavimas mokymuose, tema "Streso įveikimas", trukmė - 6 val., 2021m. 
• Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje, tema "Socialinis darbas 

vaiko ir šeimos gerovės srityje iš vaiko teisių perspektyvos", trukmė - 16 ak. val., 2021m. 
• Dalyvavimas meta-supervizijoje, kurią vedė Bernd Jahnsen, 2021m.  
• Dalyvavimas seminare „Using constellation method on line in supervision, 2021m. 
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• Dalyvavimas Pasaulinė lyderystės konferencijoje, trukmė 2 dienos, 2020m. 
• Dalyvavimas nacionaliniame moksliniame seminare, tema "Vaiko ir šeimos gerovė Lietuvo-

je: kur esame ir kur link norime eiti?", 2020m. 
• Dalyvavimas mokymuose, tema "Atvejo analizė mokomojoje supervizijoje", trukmė 1 die-

na, 2020m.  
• Dalyvavimas mokymuose, tema "Konsultavimo distanciniu būdu metodai", trukmė 1 diena, 

2020m. 

• Dalyvavimas STEPP grupės mokymuose, viso 16val., 2019m.  

• Dalyvavimas VDU organizuotame seminare „Grįžtamasis ryšys studentams: kaip galime 

jiems padėti geriau mokytis?“, trukmė 4 val., 2019m. 

• Dalyvavimas VDU ir psichologų asociacijos konferencijoje "Toksiškas elgesys organizaci-

joje: priežastys, pasekmės, sprendimo būdai", 2019 m. 

• Dalyvavimas Pasaulinėje Lyderystės konferencijoje, 2019m. 
• Dalyvavimas mokymuose tema "Socialinis darbas su grupe: nuo traumos link vilties", truk-

mė 2 dienos, 2018 m.   
• Dalyvavimas geštalt mokymuose tema "Anapus žodžių: įkūnyta kūrybiška praktika psicho-

terapijoje", trukmė 1 diena, 2018 m.  
• Dalyvavimas seminare tema "Socialinis darbas Naujojoje Zelandijoje vaikų apsaugos srity-

je. Šeimos konferencijos metodas", trukmė 1 diena, 2018 m.  

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

• nėra 

TARNYSTĖ VISUOMENEI 

 

• Skaityta vieša paskaita SMF tėvų akademijoje tema "Menas būti: kaip išlaikyti balansą tarp   
darbo ir šeimos", Kaunas, 2020 m. 

 
• Pravesti 1 dienos mokymai socialiniams darbuotojams tema "Gyvenimo komandos metodo tai-

kymas dirbant su grupe", Kanas, 2020 m. 
 

• Pravesti 2 dienų mokymai socialiniams darbuotojams tema "Menas būti: kaip rasti balansą tarp 
darbo ir šeimos",  Kaunas, 2020 m. 

 

• Pravestos 3 viešosios paskaitos moksleiviams „Kaip būti efektyviu komandos nariu?“, Kaunas, 
2020-2019 m.  


