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2. Gimimo data
3. Išsilavinimas

Socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnis(apginta disertacija 2010 m.)

5. Darbas aukštojoje mokykloje
Pareigos

Institucija

Metai (nuo
kada iki
kada)

Lektorė

Klaipėdos universitetas

2007-2016

Pareigos

Institucija

Metai (nuo
kada iki
kada)

Tyrėja

UAB „Inovaciniai projektai“

2011-2012

Klaipėdos universiteto Žurnalistikos (valstybinis kodas 612P50002 ) studijų programos
savianalizės rengimas

2010-2015

VšĮ Socialinių mokslų kolegija (studijų programų „Reklamos kūrimas“ ir Kūrybos ir
pramogų industrijos“)

2010-2013

6. Kita veikla

Savianalizės
grupės narė

rengimo

Studijų programų vadovė
Programos
lektorė
Pranešimo
lektorė

rengėja

ir

rengėja

ir

Lietuvos pedagogų švietimo centrai (Jurbarkas, Šilalė, Kretinga) tema: “Medijinis ugdymas:
švietimas, lavinimas ir mokymas (-is) apie žiniasklaidą)
“Piliečių žurnalistika, jos perspektyvos, pritaikymo galimybės ir sėkmingi pavydžiai
(Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)

2010
8 val.
2010

Kursų medžiagos rengėja ir
lektorė

Mokymų kursas “Mokymasis bendradarbiaujant (grupėse)” UAB “Prosperitus” (Nr.112558)

2011
16 val.

Kursų medžiagos rengėja ir
lektorė

Mokymo kursas “Žinių ir inovacijų vadyba” UAB “Prosperitus” (Nr.11-2924)

2011
16 val.

Mokymo
medžiagos
rengėja ir lektorė

Mokymai ”Verslumas kaip žmogiškųjų išteklių valdymas” (Nr.11-3011)

2011
16 val.

Kursų medžiagos rengėja ir
lektorė

Mokymo kursas “Projektų vadybos metodų taikymas mokyme” (16 akad. val.) (Nr.112227)

2011
16 val.

Programos
lektorė

ir

Kvalifikacijos tobulinimo programa: Ryšiai su visuomene vaikų ugdymo institucijose,
Nr.288

2011
6 val.

Mokymo
recenzentė

programos

Mokymo programa valstybės tarnautojams (Valstybės tarnybos departamentas prie LR
Vidaus reikalų ministerijos) “Ryšiai su visuomene ir žiniasdklaida”

2011

Mokymo
recenzentė

programos

Mokymo programa valstybės tarnautojams (Valstybės tarnybos departamentas prie LR
Vidaus reikalų ministerijos) “Savivaldybės pozityvaus įvaizdžio formavimas”

2011

Klaipėdos universitetas, Tęstinių studijų institutas. Neformaliojo ugdymo programos:
“Sporto organizacijų ryšiai su visuomene“ (8 val.); „Sporto trenerių bendravimas su
žiniasklaida“ (8 val.); „Kūrybiškumas sporto trenerio darbe“(16 val.).

2015-2016

rengėja

Kursų ir medžiagos rengėja
ir lektorė

7. Stažuotės
Institucija

Šalis

Tematika

Laikotarpis

University of Alicante

Ispanija

Parengta mokslinė medžiaga “Medijinis ugdymas” (20
psl.) Alikantės universitete

Pardubico universitetas
(pagal Erasmus +)

Čekija

Paskaita tema: “Medijų ekologija” (8 ak.val.)

IDENTIFYING THE
POLITICAL (Žiemos sesija:
tarptautinė konferencija Rygoje)

Conceptual Analysis: Rhetoric, Poetics and Populist

Nordic Summer University

Talk in Contemporary Politics

2006-2007m.
2015 m.
2016 m.

8. Kvalifikacijos kėlimo kursai
Pavadinimas

Vieta

Pažymėjimo Nr.

Data

ISAM University of
Managment
and
Economics

No. 09-10-MTD-152

2011m. kovo 18
d.
16 val.

Finansavimo šaltinių pritraukimas projektų įgyvendinimui

Klaipėda

Nr. 11-2345

Įmonės verslo procesų dėstymas naudojant verslo simuliaciją

Klaipėda

Nr. 11-2367

Verslumas versus vadovavimas

Klaipėda

Nr. 11-2471

Inovacijų kūrimas – mokymasis iš klaidų. Ar dėstytojai yra
inovatoriai?

Klaipėda

Aukštojo mokslo kokybės strateginės nuostatos

Vilnius

Nr. 3513

ISO serijos kokybės vadybos standartų taikymas aukštojo mokslo
institucijoje

Vilnius

Nr. 3661

Bendrais vertinimo modelis-organizacijos veiklos tobulinimas
taikant įvertinimą

Vilnius

Nr.3806

Studentų žinių ir gebėjimų vertinimo aspektai

Vilnius

Nr.22M-1709

Studentų žinių ir kompetencijų vertinimas tarptautinių bei
jungtinių studijų kontkste

Klaipėda

Nr. LE13-ES/KOL/D411Q

Inovacijų politika Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje bei
jų kūrimas ir diegimas versle (verslo atvejų analizės atvejai)

Klaipėda

Nr. LE13-ES/KOL/D459Q

Marketingo specialisto profesinės veiklos laukas ir darbo
perspektyvos

Klaipėda

Nr.EVA13ES/KOL/D5-51Q

2013 m. spalio
30 d. 16 val.

Savianalizės suvestinės rengima – teorija ir praktika

Klaipėda

Nr. 8ESF3-114

2016 m. spalio
14 d.
8 val.

How to integrate research data into interactive teaching process

Nr. 11-2528

2011m. gegužės
31 d.
16 val.
2011 m.birželio
1 d.
16 val.
2011 m. liepos
5 d.
16 val.
2011m. rugsėjo
7 d.
16 val.
2012 m. kovo
13-14 d.
16 val.
2012 m. liepos
25-26 d.
16 val.
2012 m. spalio
18-19 d.
16 val.
2012
m.
gruodžio 17 d. 8
val.
2013
m.
gegužės 7 d. 16
val.
2013
m.
gegužės 20 d.
24 val.

9. Pagrindiniai moksliniai darbai

Straipsniai, pranešimai ir kt.

Mokslo kryptis

Darbai
Uznienė R. (2007). Televizija kaip paauglių medijuotos patirties komponentas. Tiltai. Nr.3 (40).
Klaipėda: KU leidykla, p. 95–108. ISSN 1392-3137.
Uznienė R. (2009). Medijinis ugdymas informacinės žinių visuomenės ugdymo erdvėje. Tiltai.
Nr.2 (47). Klaipėda: KU leidykla, p.143-153. ISSN 1392-3137.
Uzniene R. (2009). Media education of informational knowledge society. Tiltai. Mokslo darbai.
Nr.39. Klaipėda: KU leidykla, p. 313-322. ISSN 1648-3979.

Socialiniai mokslai

10. Pagrindiniai metodiniai darbai
Studijų dalykas
Ryšiai su visuomene

Mokslinė konferencija tema: „Naujas aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai,
tendencijos ir perspektyvos“ (2012 m., kovo 12 d., Vilnius. Pažym.nr.: 26-11-55)
Pranešimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje tema: „Medijos socializacijos agentai“ (2013m.
sausio 25 d., Klaipėda. Pažym.nr.: 35-003).
Pranešimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje tema: „Medijų ekologija“ (2013m., balandžio
18 d., Vilnius. Pažym. Nr.: 35V-014).
Pranešimas kūrybinėje stovykloje tema: „Medijų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje“ (2013 m.,
rugpjūčio 27 d., Klaipėda. Pažym. Nr.: 35-132).
Mokslinė konferencija „Aukštosios mokyklos dėstytojų veiklos kontekstai: praktika, poreikiai ir
lūkesčiai“ (2015m., gegužės 15 d., Klaipėda. Pažym.nr.: 58-50732, KU Tęstinių studijų
institutas).
Pranešimas tema: „Medijų ekoemocinis poveikis asmens socializacijai“ (forume “Kartų dialogas
šiuolaikinių technologijų amžiuje“, 2015 m., lapkričio 19d., Klaipėda. Pažym.Nr.: 35-002).
Pranešimas tema: „Pozityvi socializacija paauglystėje“ (konferencijoje „Šeimos ir mokyklos
partnerystė, sprendžiant šiuolaikinių paauglių problemas“, 2016m., kovo 23d., Klaipėda.
Pažy,.nr.: 906).
Mokslinės knygos, vadovėliai ir kt.
Darbai
Ryšiai su visuomene. Išplėstinė žurnalistikos pasirenkamo dalyko programa. Prieiga internete:
http://www.ku.lt/smf/komunikacija/doc/dalyku_programos.doc (2008)
Uznienė, R. (2011). Ryšiai su visuomene: įvadas į studijas. Klaipėdos universiteto leidykla.

Edukologija

Integruota komunikacija ir rinkodara

Uznienė, R. (2009). Medijinis ugdymas: mokymas, lavinimas, švietimas apie žiniasklaidą.
Klaipėdos universiteto leidykla
Uznienė R. (2012). Rinkodara ir rinkotyra. Mokomoji knyga.S. Jokužio leidykla-spaustuvė:
Klaipėda. ISBN: 978-9986-31-383-0
Uznienė R. (2013). Integruota komunikacija. Žinynas. S. Jokužio leidykla-spaustuvė: Klaipėda.
ISBN 978-9986-31-384-7
Projektas studijoms (2015 m.) – Parengtas „Komunikacijos priemonių ir procesų aiškinamasis
žodynas“.

11.
Visuomeninė-kultūrinė
organzacinė veikla

12.. Užsienio kalbų mokėjimo lygis

ir

Klaipėdos demokratinės moterų kolegijos vadovė (nuo 2014 m.)
VšĮ „Academia Mediae Klaipėda“
steigėja (2015 m.)
Klaipėdos mieste organizuojamų renginių/projektų autorė/koordinatorė (2014-2016 m.):
1.Seminaras moterims ir ne tik... “Moteriškumas moderniame pasaulyje“
2.Onkologijos prevencijai skirtas renginys „Esi reikalinga“ 2014
3. Vaikų gynimo dienai skirtas renginys „Vaikų sala“
4. Bardų muzikos ir poezijos renginys plačiajai visuomenei „Skrydis į naktį 2014“
5. Pramoginis-edukacinis renginys moterims „Ruduo ir moteris“
6. Mugė-seminaras „Klaipėdos stilius 2014/2015m.“
7. Edukacinis-pramoginis renginys, skirtas meilės dienai „Meilė – gyvenimo šviesa“
organizuojame kartu su Turizmo centru (Ekskursija po Klaipėdos senamiestį ir vakaras laive)
8. Seminaras „Pavasario moteris: šeima, saviugda, karjera“
9. Renginys šeimai „Šeimos pikniko popietė“ (Smiltynėje, kartu su Sveikatos biuru, Kuršių
nerijos nacionaliniu parku ir VšĮ „Mes galim“)
10. Renginys, skirtas vaikų gynimo dienai „ Klaipėda -Vaikų uostas“
11. Bardų ir poezijos renginys „Skrydis į naktį 2015“
12. Edukacinis renginys kartu su Kuršių nerijos nacionaliniu parku „Pamario kasų karūnos“
(Smiltynėje).
13. Kalėdinis renginys „Įžiebk savo Kalėdų žibintą“
14. Renginys, skirtas Šv.Valentino dienai „Meilė prasideda manyje“
15. Onkologijos prevencijos renginys „Esi reikalinga“ 2016
16. Vaikų gynimo dienai skirtas renginys „Kapitono ir jungų sala“
17. Bardų muzikos ir poezijos renginys „Skrydis į naktį 2016“

Įsivertinti užsienio kalbų žinias pagal Europos lygmenis
Lygmuo

Užsienio kalba (anglų k. )

Skaitymas

B1

Klausymas

B1

Bendravimas žodžiu

B1

Iformacijos pateikimas žodžiu

B2
Lygmuo

Užsienio kalba ( ispanų k.)

Skaitymas

B1

Klausymas

B1

Bendravimas žodžiu

B1

Iformacijos pateikimas žodžiu

B1
Lygmuo

Užsienio kalba ( rusų k.)

Skaitymas

C1

Klausymas

C1

Bendravimas žodžiu

C2

Informacijos pateikimas žodžiu

C1

Dr.Rosita Vaičiulė (Uznienė)

