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Gyvenimo aprašymas

Asmeninė informacija
Vardas(-ai) Pavardė(-és)
Adresas

Lina Kaminskienė
Jonavos g. 66-310, Kaunas

Telefonas

+370 686 83407

El. paštas

lina.kaminskiene@vdu.lt

Pilietybė

Lietuvos

Darbo patirtis Darbo patirtis – 23 metai. Vadovaujančio darbo patirtis nuo 1999 metų.
Nuo 2020 m. – Švietimo akademijos kanclerė.

Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Nuo 2008 Edukologijos katedros lektorė, nuo 2014 m. – docentė, Edukologijos katedros vedėja, nuo
2017 m. – Edukologijos instituto direktorė, nuo 2018 m. VDU Švietimo akademijos kanclerio
pavaduotoja, profesorė.
Profesorė, kanclerio pavaduotoja
Pedagoginė ir mokslinė veikla. Administracinė veikla.
Dėstomi kursai:
•
Švietimo inovacijų valdymas (EN, LT)
•
Projektų planavimas ir įgyvendinimas (EN)
•
Tarpkultūrinis ugdymas (EN, LT)
•
Pradinio ugdymo įstaigos valdymas ir lyderystė (LT)
2019 m. iki dabar – Stebėsenos grupės narė prie LR ŠMSM dėl atnaujinamo ugdymo turinio.
2017 m. Darbo grupės Pedagogų veiklos vertinimo klausimais prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos
narė.
2017 m. Darbo grupės Pedagogų rengimo klausimais prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos narė.
2015 m. Darbo grupės, ruošiančios STE(A)M centrų steigimą Kaune ir Marijampolėje viena iš
iniciatorių ir darbo grupės narių.
Vytauto Didžiojo universiteto atstovė Nacionaliniame inovacijų ir verslo centre (NIVC) 2015-2017 m.
Sumanios specializacijos programos, krypties Įtrauki ir kūrybinga visuomenė ekspertė, prioriteto
Modernios ugdymo technologijos ekspertų grupės vadovė, 2014-2015 m.
Projekto „Pasaulio lietuvių universiteto idėjos realizavimas Vytauto Didžiojo universitete“ viena iš
rengėjų ir įgyvendintojų. 2010-2015 m.
Nacionalinės kompleksinės programos Socialinių ir humanitarinių mokslų (HSM) viena iš rengėjų
(2009-2011). Bendradarbiavimas su VDU, KTU, MRU, VU, ISM ir kitų aukštųjų mokyklų HSM
atstovais. Bendrų projektų rengimas ir įgyvendinimas.
Žurnalo "Pedagogika" redakcinės kolegijos narė (Q3, Scopus)
Žurnalo "International Journal of Educational Technology in Higher Education” redakcinės kolegijos
narė (Q1-2, Web of Science, Scopus)
Nuo 2014 m. iki 2020 m. dešimties disertacinių darbų gynimų komitetų narė ir pirmininkė.
Tarptautinės konferencijos END2020 mokslinio komiteto narė.

Darbovietės pavadinimas
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Vytauto Didžiojo universitetas

Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Darbovietės pavadinimas
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Darbovietės pavadinimas
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Darbovietės pavadinimas

Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

2005 – 2008
Nacionalinio lygmens projekto vadovė
Nepriklausomo vertinimo sistemos kūrimas. Kompetencijų vertinimas.
Nacionalinės nepriklausomo vertinimo sistemos sukūrimas ir pilotavimas penkiuose Lietuvos
regionuose, 34-iuose baigiamųjų egzaminų centruose Lietuvoje. E- vertinimo sistemos darbo grupės
ekspertė.
LR Švietimo ir mokslo ministerija
2001- 2008
Generalinio direktoriaus pavaduotoja
Organizacijos plėtros planų rengimas, tarptautiniai ryšiai, verslo paslaugos
Bendradarbiavimas su užsienio ambasadomis ir atstovybėmis Lietuvoje bei Lietuvos ambasadomis
užsienyje. Bendradarbiavimas organizuojant dvišalius verslo partnerystės renginius ir projektus.
Bendradarbiavimas su Eurochambres (Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacija), BCCA
(Baltijos jūros regiono prekybos ir pramonės rūmų asociacija). Bendradarbiavimas su Kauno m.
savivaldybe (Kauno dienų Vroclave, Katalonijos dienų Kaune organizavimas ir t.t.).
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1998-2001
Regiono koordinatorė
Leonardo da Vinci programos viešinimas, konsultacijos įmonėms, švietimo institucijoms
Leonardo da Vinci programos koordinavimo pramos fondas, Profesinio orientavimo išteklių
informacijos centras
1999-2001
Tarptautinių ryšių skyriaus viršininkė
Padalinio veiklos organizavimas, tarptautinių ryšių plėtra, verslo konsultacijos.
Europos verslo informacijos centro Kaune projekto rengėja ir iniciatorė (įsteigtas 2001 m.).

Darbovietės pavadinimas

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Darbovietės pavadinimas

1997-1999
Tarptautinių ryšių skyriaus specialistė
Tarptautiniai ryšiai, verslo konsultacijos
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
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2008
Socialinių mokslų daktaro diplomas, edukologijos kryptis
Socialinė partnerystė profesinio rengimo sistemoje, projektų valdymas

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Vytauto Didžiojo universitetas

2001
Edukologijos magistras. Specializacija: švietimo vadyba
Profesinio rengimo metodologija, darbo rinkos tyrimai, profesiniai standartai
Vytauto Didžiojo universitetas

1998
Anglų filologijos magistras. Specializacija: anglų literatūra
Anglų kalba, literatūra
Vytauto Didžiojo universitetas

Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Datos
Kvalifikacija
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

1996
Anglų filologijos bakalauras
Anglų kalba, literatūra
Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas

1992
Vidurinės mokyklos diplomas su pagyrimu (sidabro medalis)
Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)
Kitos kalbos

Lietuvių
Anglų, rusų, prancūzų

Įsivertinimas

Supratimas
Klausymas

Europos lygmuo*

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Anglų

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

C2

Įgudęs
vartotojas

Rusų

C1

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

Prancūzų

A1

Pradedantysis
A2
vartotojas

Pradedantysis
vartotojas

A1

Pradedantysis
A1
vartotojas

Pradedantysis
A1
vartotojas

Pradedantysis
vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos
Organizaciniai gebėjimai ir
kompetencijos

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
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Sklandžios komunikacijos įgūdžiai, tolerancija, lankstumas, tarpkultūrinio bendravimo patirtis.

Gebėjimas operatyviai reaguoti į pokyčius aplinkoje ir priimti sprendimus savo kompetencijų ribose;
dokumentų valdymo įgūdžiai;
gebėjimas efektyviai paskirstyti laiką ir resursus, siekiant sėkmingo užduoties atlikimo;
gebėjimas efektyviai dirbti komandoje;
gebėjimas neprarasti efektyvumo kritinėse situacijose ir operatyviai ir efektyviai rasti optimaliausią
situacijos sprendimo variantą.
Puikūs įgūdžiai naudojantis MS Office programų paketu; geri įgūdžiai dirbant SPSS programine
įranga.

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (nuo 1996 m.).

Projektinė veikla

2020-dabar VDU-KTU jungtinio tyrimo projekto „Kūrybinė oazė“ vyr. mokslo darbuotoja
2019-dabar ES struktūrinių fondų projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001 "Plačios aprėpties
universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste" vadovė
2019-dabar LMT projekto „Projekto „Mokytojo lyderystė bendrakūroje su mokiniu“ tyrėjas Nr. P-MIP-1956“ vyr. mokslo darbuotoja
2017-2019 m. Horizon 2020 projekto Teaming Widespread programos „INNOCULT“, projekto vadovė
2014-2016 m. Visuotinės dotacijos projektas „Technologijomis grįsto mokymosi turinio integracija į
organizaciją“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-045, vyresn. mokslo darbuotoja
„Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių
vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui,
sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006, ekspertė
Savivaldus, savaiminis mokymasis ir bendrosios kompetencijos: sąsajos studijuojant savarankiškai
universitete“ (LMT, Programa „Mokslininkų iniciatyva parengti projektai“), tyrėja
2011-2013 metais dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamame projekte „Pradinio mokyklinio
amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir
taikymas“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-005 – vadovė.
2007-2009 Mokymosi visą gyvenimą programos projekto „Inovatyvūs neformaliojo ir savaiminio
mokymosi pripažinimo metodai ir procedūros turizmo sektoriuje“ vadovė ir pagrindinė tyrėja
2005-2008 - Nacionalinio (valstybinės svarbos) projekto “Profesinio mokymo žinių ir kompetencijų
vertinimo sistemos sukūrimas ir plėtra” vadovė ir tyrėja
2005-2007 - LINKS (Tęstinis mokymas įmonių darbuotojams), Leonardo da Vinci programa. Tyrėja;
2003-2006 - projekto “Development of lifelong learning through the recognition procedure of nonformal and informal learning“ regiono koordinatorė, tyrėja. Leonardo da Vinci programa
2001-2003 - Flandrijos vyriausybės inicijuoto projekto “Developing the potential and expertise in
business support organisations in Lithuania (Vilnius and Kaunas) allowing to prepare SMEs for
implementing the “acquis communautaire”“, regiono koordinatorė
2001-2003 - “Įsidarbinimo galimybių išplėtimas optimizuojant profesinio rengimo programas”,
Leonardo da Vinčio programa. Koordinatorė;
2001-2003 - “Eksporto įgūdžių plėtra Lietuvoje ir Latvijoje”. Danijos vyriausybės programa. Projekto
vadovė
2001-2003 - projekto INNOBA “Overcoming Innovations Barriers for SME’s” regiono koordinatorė,
finansuota EK kaip programos "Promotion of Innovation and Encouragement of SME’s Participation”
dalis;
2001- projekto “Optimisation of VET programmes for Employability Enhancement” koordinatorė, tyrėja.
Leonardo da Vinci programa
1999-2000 - tyrėja projekte “Tęstinis mokymas, vykdant socialinį dialogą”, Leonardo da Vinci
programa;

Konferencijos, seminarai ir stažuotės

2020 konferencija, Singapūras
2018, 2019 Tarptautinė kokybinių tyrimų vasaros stovykla, VDU, Lietuva
2019 ECER konferencija, Hamburgas, Vokietija
2019 mokymai apie personalizuotą mokymą(si) Islandijos universitete, Islandija
2019 mokymai apie personalizuotą mokymą(si) Korko un-te, Airija
2018 konferencija Tokijuje, Japonija
2018, 2019 konferencija Rezeknė, Latvija
2018 konferencija ICERI, Ispanija
2014 EURODL konferencija Oksforde, JK.
2014 kovas stažuotė Stanford Research Institute ir Stanford University, JAV.
2012 Tarptautinė konferencija EARLI SIG Higher Education Conference „Creativity and Innovation in
Higher Education“.
2010 Non-formal and informal learning validation in the tourism sector. 21st SPACE conference
2009 Validation of non-formal and informal learning. EfVET conference (2009-10-21/23, Bilbao,
Spain).
2010 kovas Tarptautinė Žmonių kapitalo konferencija Astanoje, Kazachstanas.
2009 lapkritis. Tarptautinė konferencija Kazachstane.
2006, Rugpjūtis - 15 tarptautinė IVETA konferencija Maskvoje; skaitytas pranešimas “TVET in the
countries in transition”; organizatorius UNESCO-UNEVOC;
nuo 2006 m. - EUROCHAMBRES darbo grupės “The future of the EIC network” narė, Briuselis;
2005 konferencija Kopenhagoje apie Europos kvalifikacijų sąrangą;
2005 tematinis apžvalginis seminaras “Sharing costs and responsibilities for lifelong learning”,
Briuselis
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