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Darbo patirtis 2016 Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas, dekanė

2005–2015 Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas, dekanė
2009–2016 Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto, Socialinės pedagogikos ir
psichologijos katedra, profesorė
2015 Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto, Negalės studijų mokslinis
centras, vyriausioji mokslo darbuotoja
2006–2009 Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto, Socialinės pedagogikos ir
psichologijos katedros docentė
2005–2009 Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto, Specialiojo ugdymo
mokslinis centras, vyresnioji mokslo darbuotoja
2000–2006 Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto, Socialinės pedagogikos ir
psichologijos katedra, asistentė, vėliau – lektorė
1993–1999 Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras, direktoriaus pavaduotoja
1984–1993 Radviliškio politechnikos mokykla, mokymo dalies vedėja

Išsilavinimas 1984 Šiaulių pedagoginis institutas. Humanitarinis fakultetas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

1994 Šiaulių pedagoginis institutas. Specialiosios pedagogikos fakultetas, socialinė ir specialioji
pedagogė
2003 Šiaulių universitetas. Edukologijos socialinių mokslų (edukologija) doktorantūra, edukologijos
daktarė
2008 Vilniaus pedagoginis universitetas, socialinių mokslų srities edukologijos krypties habilitacijos
procedūra (HP)

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas

Supratimas

Europos lygmuo*

Klausymas

Anglų kalba

B2

Pažengęs
vartotojas

Rusų kalba

C2

Įgudęs
vartotojas

Vokiečių kalba

A2

1/4 puslapis - Gyvenimo aprašymas
Vardas(-ai) Pavardė(-és)
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* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Komandinio darbo, bendravimo įgūdžiai, kiti socialiniai gebėjimai įgyti dirbant aukštojoje mokykloje
vadove ir mokslininke, dalyvaujant mokslo projektuose, konferencijose

Organizaciniai gebėjimai ir Organizaciniai gebėjimai, įgyti dirbant vadovaujamą darbą Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir
kompetencijos ugdymo mokslų fakultete, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete, Lietuvos
reabilitaciniame profesinio rengimo centre, Radviliškio politechnikos mokykloje, dirbant vyriausiąja
redaktore žurnalo „Social Welfare: Interdisciplinary Aproach“ redakcijoje, žurnalų „Specialusis ugdymas“,
„Annales Universitatis Pedagogicae Crasoviensis Studia Psychologica“, Journal of Special Education and
Rehabilitation ir kt. redakcinių kolegijų nare, vadovaujant moksliniams ir studijų projektams

Techniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
Vairuotojo pažymėjimas(-ai)

Darbas su informacijos šaltiniais, informacinėmis sistemomis (AIS, Share Point, kt.), duomenų
bazėmis, statistinėmis programomis, kt.
Gebėjimai naudotis Microsoft Windows programiniu paketu, interneto naršyklėmis, Adobe (Photoshop)
kt.
B kategorija

Papildoma informacija
Pedagoginė veikla Dėstomi dalykai:

Neįgaliųjų profesinė reabilitacija (doktorantūros studijų dalykas)
Socialinių inovacijų projektavimas (magistro programa, ir anglų kalba );
Neįgaliųjų profesinė reabilitacija (magistro programa ir anglų kalba).
Neįgaliųjų socializacijos teorija ir praktika (bakalauro programa); Socialinis darbas su neįgaliaisiais
(bakalauro programa); Socialinis darbas bendruomenėje (bakalauro programa);

Darbas mokslinių periodinių Žurnalo „Social welfare: interdisciplinary aproach“ vyriausioji redaktorė.
Žurnalo Specialusis ugdymas redaktorių kolegijos narė.
žurnalų redakcijose Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis Sudia Psychologica redkolegijos narė.

Žurnalo Альманах Института коррекционной педагогики Российской Академии Образования
redkolegijos narė.
Juornal of Special Education and Rehabilitation/ (Makedonija) redkolegijos narė.

Mokslininkų rengimas Disertacijos gynimo komisijos narė. Dariaus Rekio daktaro disertacija (socialiniai mokslai, edukologija

(07S), „Būsimųjų pedagogų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime įgijiniai kaip ugdymo(si)
karjerai prielaida“. Klaipėdos universitetas, 2014-12-29.
Disertacijos gynimo komisijos pirmininkė. Inesės Ratnikaitės daktaro disertacija „Katalikiškas
auklėjimas šeimynoje kaip socialinis pedagoginis fenomenas“. Šiaulių universitetas, 2011.
Disertacijos gynimo komisijos narė. Julijos Melnikovos daktaro disertacija "Mokyklų vadovų
kompetencijų ugdymas švietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste". Šiaulių universitetas,
2011.
Disertacijos gynimo komisijos narė. Irmos Algėnaitės daktaro disertacija "Socialinio tinklo edukacinės
galimybės įgalinant stuburo traumą patyrusius žmones transformuoti karjerą". Klaipėdos universitetas,
2010.
Disertacijos vadovė. Doktorantė Agnė Savenkovienė. „Neįgaliųjų profesinių gebėjimų ir pajėgumo
sąveikos modeliavimas ugdymo procese“ (disertacija rašoma nuo 2012).
Disertacijos vadovė. Doktorantė Aistė Valaikienė Ikiprofesinis SUP mokinių rengimas bendrojo lavinimo
mokykloje (disertacija apginta 2016).
Disertacijos vadovė. Doktorantė Laima Tomėnienė. Funkcinio matematinio raštingumo ugdymas
heterogeninėje klasėje (disertacija apginta -2014 m.).
Rezeknės aukštosios mokyklos doktorantės Jelenos Laskovos doktorantūros stažuotės (pagal sutartį
2012-11-12 Nr. SGNSSR-01 sutartį) vadovė.

Dalyvavimas doktorantūros Vilniaus pedagoginio universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos kūno kultūros akademijos ir
konsorciume Šiaulių jungtinės Edukologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narė bei įgaliota atstovauti
Šiaulių universitetui.
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Mokslo ir studijų plėtros 2012 m. Leonardo da Vinci Partnerships project Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for
projektai Children and Youth with Special Educational Needs. Projekto numeris LLP-LdV-PRT-2010-LT-0203.
Studijų plėtros: Išleista mokslinė studija analizuojanti šešių šalių patirtis. 2013-11-19 projektas gavo
apdovanojimą už asmenų su specialiaisiais poreikiais įtraukimą į tarptautines veiklas dalyvaujant
Leonardo da Vinci programoje 2007 – 2013 m. Tarptautinės grupės vadovė
2014 m. Projektas „II pakopos jungtinės studijų programos Socialinis darbas parengimas ir įgyvendinimas
bendradarbiaujant su universitetu “Ukraina” (SOCNET)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-069/06-47-SU-26.
Studijų plėtros. Mokslininkų grupės vadovė
2015 m. LMT projektas (No. TAP-LU-13-033) Development prospects of the system of Vocational
rehabilitation of People with disabilities. Mokslo projektas. Vadovė

Mokslinės konferencijos Tarptautinė mokslinė konferencija „Social welfare: an interdisciplinary approach“. 2014.

Tarptautinė mokslinė konferencija “Society, Integration, Education”. 2013. Rezeknės aukštoji mokykla,
(Latvija)
Tarptautinė mokslinė konferencija „Social welfare: an interdisciplinary approach“. 2013.
Actual Problems of Education and Upbringing of People in the Integrated Educational Environment".
2012. Kijevo Atviro tarptautinio žmogiškosios plėtros universitetas „Ukraina
„Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje" baigiamoji tarptautinė
konferencija „Psichikos sveikatos mokymo iššūkiai ir galimybės Europoje" (Challenges and Opportunities
for mental Health training in Europe). VšĮ Socialinių inovacijų centras . Šiauliai. 2012
Tarptautinė mokslinė konferencija “Society, Integration, Education”. 2012. Rezeknės aukštoji mokykla,
(Latvija)
Tarptautinė mokslinė konferencija „Social welfare: an interdisciplinary approach“. 2012.
Jungtinė Šiaurės šalių konferencija "The Joint Nordic Conference on Welfare and professionalizm in
Turbulent Times", 2011. Reikjavikas.
Tarptautinė konferencija. Specialioji pedagogika:nuo defektologijos iki inkliuzinės pedagogikos. ŠU. 2010.

Mokomosios knygos
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1. Inovatyvūs studijų metodai II pakopos socialinio darbo studijų programoje: metodinė priemonė
dėstytojams / sudarytoja Ingrida Baranauskienė. Vilnius: BMK Leidykla, 2013. 107 p. ISBN
9786098080551.
2. Innovative Study Methods in the Second Cycle Study Programme of Social Work: Methodical
Guidebook for Students / editor Ingrida Baranauskienė. Vilnius: BMK Leidykla, 2013. 111 p. ISBN
9786098080568.
3. Inovatyvūs studijų metodai II pakopos socialinio darbo studijų programoje: metodinė priemonė
studentams / sudarytoja Ingrida Baranauskienė. Vilnius: BMK Leidykla, 2013. 107 p. ISBN
9786098080544.
4. Innovative Study Methods in the Second Cycle Study Programme of Social Work: Methodical
Guidebook for Teachers / editor Ingrida Baranauskienė. Vilnius: BMK Leidykla, 2013. 107 p. ISBN
9786098080575.
5. Gerulaitis, Darius; Baranauskienė, Ingrida. (2013). Nauja technologija, skirta smulkiosios motorikos
įgūdžių plėtotei, reikalingai profesinei reabilitacijai ir darbinei veiklai = Jauna tehnoloḡija, kas
paredzēta sīkās motorikas iemaņu attīstīšanai, kuras ir nepieciešamas profesionālai rehabilitācijai
un darba spējām = New Rehabilitation Technology for the Development of Fine Motor Skills for
Vocational Rehabilitation and Work Activity: [metodinė priemonė]. Šiauliai [i.e. Vilnius]: BMK
leidykla. 142 p.: + CD. ISBN 9786098080643.
6. Baranauskienė, Ingrida. (2013). Cooperative Studies // Innovative Study Methods in the Second
Cycle Study Programme of Social Work: Methodical Guidebook for Teachers. Vilnius: BMK
Leidykla. ISBN 9786098080575. p. 44–61.
7. Baranauskienė, Ingrida. (2013). Cooperative Studies // Innovative Study Methods in the Second
Cycle Study Programme of Social Work: Methodical Guidebook for Students. Vilnius: BMK
Leidykla. ISBN 9786098080568. p. 50–60.
8. Baranauskienė, Ingrida. (2013). Kooperuotos studijos // Inovatyvūs studijų metodai II pakopos
socialinio darbo studijų programoje: metodinė priemonė studentams / Vilnius: BMK Leidykla. ISBN
9786098080544. p. 66–74.
9. Baranauskienė, Ingrida. (2013). Kooperuotos studijos // Inovatyvūs studijų metodai II pakopos
socialinio darbo studijų programoje: metodinė priemonė dėstytojams / Vilnius: BMK Leidykla. ISBN
9786098080551. p. 55–71.
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Ekspertinė ir kt. veikla Nuo 2014 m. Latvijos respublikos NRP „Innovative solutions for social tele-rehabilitation in the schools of

Latviai n the context of inclusive education“. Mokslo projektas. INOSOCTEREHI programos ekspertė.
Krizių prevencijos instituto (Crisis Prevention Institute, Didžioji Britanija) mokymų programos „Esamos ir
numatomos agresijos valdymas“ sertifikuota instruktorė (nuo 2014-10-07).

Kvalifikacijos kėlimas Stažuotė „International profesional Development“. Nebraskos universitetas Omahoje.

Anglų kalbos kursai. Anglų kalbos mokykla (Londonas, Didžioji Britanija).
Stažuotė: Kooperuotų studijų ir kritinio mąstymo metodų taikymas universitetinėse studijose. Kento
valstybinis universitetas (JAV).
Mokymai: Problemnio mokymo modelis universitetinese studijose. Alborgo universitetas (Danija)
Mokymai: Inovatyvių statistinių metodų taikymo specifiškumas socialinio darbo studijose. ŠU.
Mokymai: CLIL metodologijos strategijos naudojimas universitetinėse studijose. Vienos technologijos
universitetas (Austrija).
Socialinio darbo vasaros stovykla „Socialinis darbas globalizacijos kontekste“. Laplandijos universitetas
(Suomija).
Stažuotė ”Socialinio darbo studijų plėtra”. Kento valstybinis universitetas, Omahos universitetas, Šiaurės
Kolorado universitetas.
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