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PAREIGOS

Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros doktorantė

IŠSILAVINIMAS

Psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2007 m.

Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, Mykolo Romerio universitetas, 2010 m.

Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, Klaipėdos universitetas, 2016 m.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS

 Pagalbą  teikiančių  specialistų  patiriamo  moralinio  distreso  ir  jo  poveikio  specialistų  sveikatai
prognozuojančių veiksnių tyrimai 

 Psichosocialinės pagalbos pažeidžiamoms asmenų grupėms teikimo ypatumai

DARBO PATIRTIS

Projektų vadovė, UAB Kamiva, 2014-2022

Pagalbos moterims linijos vadovė Klaipėdoje, VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, 2016-2018

Psichologė, VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, 2018-2020

Asistentė Socialinio darbo katedroje, Klaipėdos universitetas, 2019-2022

Asistentė Psichologijos katedroje, Klaipėdos universitetas, nuo 2022 m.

Psichologė-konsultantė, Klaipėdos universitetas, nuo 2022 m.

DĖSTOMI KURSAI

 Socialinis darbas su šeima (lietuvių ir anglų kalbomis), Klaipėdos universitetas, nuo 2019 m.

 Įvadas į psichologiją (anglų kalba), Klaipėdos universitetas, nuo 2022 m.

 Asmenybės ir socialinė psichologija (anglų kalba), Klaipėdos universitetas, nuo 2022 m.
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MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)

Pranešimai tarptautinėse konferencijose:

2019 m. Tarptautinė konferencija „Mes – saugūs savo mieste“ (angl. We safe in our city),  Lietuva-
Latvija.  Organizacinio  komiteto  narys.  Skaitytas  pranešimas  „Tyrimo  pristatymas:  smurto  artimoje
aplinkoje situacija ir pagalbos teikimas Klaipėdoje ir Liepojoje“.

2021  m.  Tarptautinė  mokslinė  konferencija  „Helping  a  Person  in  Turbulent  Circumstances:  the
Experience of an International  Project“,  Lietuva-Ukraina,  skaitytas pranešimas „Myths and reality of
domestic violence: providing appropriate support“.

Pranešimai nacionalinėse konferencijose:

2022 m.  Skaitytas  pranešimas  nacionalinėje konferencijoje  "Socialinio  darbo  studijos  mokymosi  visą
gyvenimą  kontekste",  Klaipėdos  universitetas,  pranešimo  pavadinimas:  "Tarpdisciplininis  požiūris  į
pagalbos teikimą: psichologijos ir socialinio darbo sandūroje".

Konferencijų organizavimas: 

2022  m.  Virtualios  mokslinės-praktinės  konferencijos  „Stabilus  nestabilumas:  neapibrėžtumas
socialiniame darbe“ organizavimas, Lietuva. Taip pat skaitytas pranešimas „Psichologo akimis: socialinio
darbo klientas kaip neapibrėžtumo šaltinis“. Dalyvių skaičius – 156 asm.

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)

2019 m. Projekto tyrėja jungtiniame Lietuvos-Latvijos projekte Moterys ir vaikai – saugūs jų mieste
(angl. Women and Children - Safe in their City, „Safe City“). Projekto Nr. LLI-392, atliktas pagal 2014-
2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo
per sieną programą. Parengta tyrimo ataskaita: Paslaugų, teikiamų asmenims, nukentėjusiems nuo smurto
artimoje aplinkoje, vertinimas (angl. Evaluation of Services to Victims of Domestic Violence“).

PROFESINĖS NARYSTĖS                                                                                                       

 Lietuvos psichologų sąjungos narė nuo 2018 m.
 LAA „Lietaus vaikai“ narė nuo 2020 m.
 Lietuvos aukštųjų mokyklų psichologų grupės prie Lietuvos psichologų sąjungos narė nuo 2021 m.,

grupės pirmininkė 2022/2023 m.m. laikotarpiui

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)

 2022 balandis: dalyvavimas Lietuvos psichologų sąjungos kongrese PSICHOLOGIJA 360
 2021 gruodis: viešos paskaitos skaitymas: „Traumuojantys santykiai: nuo atpažinimo iki pagalbos“
 2021 gruodis dalyvavimas seminare: „Autizmas: ką reikia žinoti sveikatos priežiūros įstaigos 

darbuotojams?“
 2021 spalis: 16 val. mokymai Savižudybių intervencijos įgūdžių lavinimas
 2021 balandis: dalyvavimas Lietuvos psichologų sąjungos kongrese Patirtis be sienų
 2021 balandis: dalyvavimas konferencijoje Moterų autizmas: atpažinimas ir pagalba

TARNYSTĖ VISUOMENEI

 2016 m. Savanorystė Klaipėdos universiteto psichologinio konsultavimo tarnyboje;

 2018 m. Savanorystė Klaipėdos apylinkės teisme (Nacionalinės teismų administracijos iniciatyva)
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