
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 

 

 

1. Vardas: JOLITA 

2. Pavardė: ABRAITIENĖ  

3. Gimimo data: 1978 07 20 

4. Adresas: Pramonės pr. 89-24, Kaunas 

5. Tel.: 8 688 14124 

6. El. paštas: Jolita.Abraitiene@asu.lt 

7. Išsilavinimas:   

Institucija 

 

Įgyta kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis Metai 

Lietuvos žemės ūkio 

universitetas 

Taikomosios ekologijos studijų programa, ekologijos 

bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

2001-2005 

Lietuvos žemės ūkio 

universitetas 

Miško ekologijos specializacija, ekologijos ir aplinkotyros 

magistro kvalifikacinis laipsnis 

2005-2007 

8. Mokslo laipsniai: 

Institucija 

 

Įgyti mokslo laipsniai  Metai 

Aleksandro Stulginskio 

universitetas 

Žemės ūkio mokslų daktaro laipsnis 

(miškotyra) 

2007-2012 

9. Užsienio kalbų mokėjimas: Įvertinti lygį pagal penkių balų sistemą (5- puikiai; 1 - pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Rusų 4 4 3 

Vokiečių 4 4 3 

Anglų 4 3 3 

10. Kiti įgūdžiai: (pvz., darbo su specialiais kompiuterinių programų paketais įgūdžiai, ir kt.): 

Darbas su kompiuterinių programų paketais – MS Office, Photoshop, Statistica, AutoCad, 

interneto naršymo programos, įsisavintas nuotolinio mokymosi kursų rengimas bei teikimas 

virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. 

11. Kvalifikacijos kėlimas (stažuotėse, seminaruose, mainų programose, mokslinėse konferencijose 

ir pan. (ne daugiau kaip 7): 

Institucija 

 

Šalis Tematika Laikotarpis 

Aleksandro Stulginskio 

universitetas 

Lietuva Devynioliktoji tarptautinė mokslinė - 

praktinė konferencija "Žmogaus ir 

gamtos sauga 2013" pristatytas 

pranešimas „Lapuočių miškų žolinių 

augalų sezoninė kaita 2012 m. Kamšos 

botaniniame-zoologiniame 

draustinyje“. 

2013 m. gegužės 

8-10 d. 

Daugpilio universitetas Latvija 7-oji tarptautinė konferencija "Research 

and conservation of biological diversity 

in Baltic Region" pristatytas 

pranešimas „Seasonal variation of 

herbaceous plants in broadleaved 

ferests in Kamša botanical-zoological 

reserve“. 

2013 m. balandžio 

25-27 d. 



Aleksandro Stulginskio 

universitetas 

Lietuva Seminaras „Konkursinis finansavimas 

mokslinei veiklai skatinti“. 

2012 m. spalio 2 d. 

Daugpilio universitetas Latvija 6-oji tarptautinė konferencija "Research 

and conservation of biological diversity 

in Baltic Region" pristatytas 

pranešimas „Broadleaved forest 

vegetation seasonal dynamics under 

different climatic regimes Kamsa 

botanical-zoological rezerve“ 

2011 m. balandžio 

28-29 d. 

Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslo centro 

filialas 

Sodininkystės ir 

daržininkystės institutas 

Lietuva Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Climate change: agro– and forest 

systems sustainability”, pristatytas 

pranešimas „Phenology ofherbaceous 

vegetation in Broadleaved forest of 

Kamsa botanical-zoological rezerve“.  

2011 m. birželio 21–

22 d. 

Aleksandro Stulginskio 

universitetas 

Lietuva 5-oji tarptautinė mokslinė konferencija 

„Rural development 2011:in global 

changes“, pristatytas pranešimas 

„Seasonal Dynamics of Herbaceous 

Plants in Kamsa Botanical-zoological 

Reserve“  

2011 m. lapkričio 

24–25 d. 

12. Kiti kvalifikacijos (pedagoginės, mokslinės, praktinės) tobulinimo būdai: 

1. Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimo bei teikimo kursai. 

2. Edukacinės kompetencijos plėtros seminarų universiteto akademinei bendruomenei ciklas. 

3. Mokslinės informacijos duomenų bazių ir informacijos tvarkymo įrankių efektyvus naudojimas. 

4. Sezoniniai buveinių inventorizavimo metodikų mokymai ir kalibracija. 

13. Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose: 

14. Narystė profesinėse organizacijose:  

15. Darbovietės ir profesinė patirtis: 

Metai, 

nuo - 

iki 

Darbovietė Pareigos Darbo pobūdis (pvz. dėstomi dalykai ir 

mokslinio darbo kryptys (tematikos)) 

2007  -

2012 m. 

Lietuvos žemės 

ūkio universitetas 
asistentė Dėstomi dalykai: Bendroji ekologija ir aplinkos 

apsauga, Aplinkos inžinerija ir atliekų tvarkymas, 

Specialioji ekologija, Sausumos ekosistemų 

įvairovė. 

nuo 

2012 m. 
Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

lektorė Dėstomi dalykai: Bendroji ekologija ir aplinkos 

apsauga, Aplinkos inžinerija ir atliekų tvarkymas, , 

Sausumos ekosistemų įvairovė, Biologinė įvairovė 

ir jos apsauga, Gamtotvarka, Ekologijos 

kompleksinė praktika 2. 

 

16. Pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje trukmė (metai): 7 

17. Mokslinio darbo trukmė (metai): 7 

18. Profesinės veiklos (išskyrus mokslinį ir pedagoginį darbą) patirtis per paskutinius 7 metus 

(metai): 

19. Šiuo metu einamos pareigos: lektorė (ASU, Aplinkos ir ekologijos institutas) 

20. Moksliniai interesai: miško ekosistemų tyrimai, sumedėjusių ir žolinių augalų fenologiniai 

tyrimai. 



21. Reikšmingiausios mokslinės publikacijos (pateikti ne daugiau kaip 5 pastarųjų penkerių 

metų svarbiausių mokslinių publikacijų bibliografinius aprašus): 

1. Abraitienė J., Marozas V. Lapuočių miškų žolinių augalų sezoninė kaita 2012 m. Kamšos 

botaniniame-zoologiniame draustinyje. Žmogaus ir gamtos sauga. ASU, Kaunas. ISSN 

1822-1823. T. 2, p. 12-15. 

2. Abraitienė J., Marozas V. 2011. Phenology of herbaceous vegetation in broadleaved forest 

of Kamsa botanical–zoological rezerve. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. 

Daugavpils, ISSN 1407-8953. Vol. 11, No. 2:pp. 224–228. 

3. Marozas V., Abraitienė J. 2011. Seasonal dynamics of herbaceous plants in Kamsa 

botanical-zoological reserve. Rural development 2011 : the fifth international scientific 

conference, 24-25 November, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. 

Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol.5, B.2, p. 165–170. 

4. Marozas V., Abraitienė J. 2009. Broad-leaved forest vegetation seasonal dynamics of 

different years. Rural Development 2009: the fourth international scientific conference, 15-

17 October, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. Akademija: Lithuanian 

University of Agriculture. ISSN 1822-3230. Vol.4, B.2, p. 10–14. 

 

22. Reikšmingiausios studijų metodinės publikacijos (pateikti ne daugiau kaip 5 pastarųjų 

penkerių metų svarbiausių  studijų metodinių publikacijų bibliografinius aprašus): 

23. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant mokslo ir studijų projektus (nurodyti ne daugiau 

kaip 5 pastarųjų penkerių metų projektus): 

Projekto pavadinimas Dalyvavimo aprašymas Laikotarpis 

   

   

24. Kita aktuali informacija: (pvz. nurodoma reikšminga pagal autorines sutartis atlikta 

veikla, ekspertinė veikla, narystė įvairiose organizacijose ir pan.) 

 

 


