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Socialinės gerovės katedros administratorė Irena Kaminskienė 

 

ISTORIJA 

1991m. Utenos aukštesniojoje medicinos mokykloje (dabar – Utenos kolegijos Medicinos fakultete) 

pradėti rengti socialiniai darbuotojai.  

1993 m. įsteigtas Neakivaizdinis socialinio darbo skyrius.  

1995 m. išleista pirmoji socialinių darbuotojų laida.  

1996 m., laimėjus konkursą, Utenos aukštesnioji medicinos mokykla tapo pilotine Sveikatos ir socialinio 

darbo grupėje PHARE programoje. Parengta nauja Socialinio darbo studijų programa.  

2000 m. pradėti rengti socialiniai pedagogai. 

Katedros dėstytojai yra parengę daug mokslinių straipsnių, mokomosios metodinės medžiagos, nuolat 

kelia kvalifikaciją seminaruose, konferencijose, stažuotėse. Dėstytojų vadovaujami, studentai aktyviai dalyvauja 

mokslinėse praktinėse konferencijose, meistriškumo konkursuose, labdaros akcijose.  

SOCIALINĖS GEROVĖS KATEDROS TIKSLAS - užtikrinti kokybišką vykdomų studijų programų 

realizavimą, modernizuojant studijų procesą, tobulinant praktinį mokymą, stiprinant mokslo taikomąją veiklą bei 

plėtojant studentų ir dėstytojų tarptautiškumą. 

 

Katedrai vadovavo: 

Lidija Kondrašovienė – nuo 1991 iki 2011 m. 

Edmundas Vaitiekus – nuo 2011 iki 2014 m. 

Žydra Kuprėnaitė – nuo 2014 m. 

mailto:sgk@utenos-kolegija.lt


 

Informacija apie dėstytojus 

 

 

 
Doc. dr.  

Vitalija Bartuševičienė 
 

Išsilavinimas:  

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė (2002 m.) – Kauno technologijos 

universitetas 

Edukologijos magistrė (1998 m.)  – Kauno technologijos universitetas 

Praktinė patirtis:  

Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai 

Mokslinių interesų kryptys: 

 Aukštojo mokslo kokybės vertinimo kriterijai 

 Teoriniai ir praktiniai socialinių tyrimų metodologijos aspektai 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo studijų programoje: 

Individualus socialinis darbas su vaiku ir 

jaunuoliu. 

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, 

dėsto ir nuotoliniu būdu. 

vitalija@utenos-kolegija.lt 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Trečiadienis 

10.00-11.00 

(Maironio g. 7-22 kabinetas) 

 

 
Doc. dr.  

Raimundas Čepukas 
 

Išsilavinimas: 

Socialinių mokslų (edukologijos) daktaras (2005 m.) – Klaipėdos universitetas 

Edukologijos magistras (1998 m.) – Kauno technologijos universitetas 

Biologijos mokytojas (1983 m.) – Vilniaus pedagoginis universitetas 

Praktinė patirtis:  

Tauragnų vidurinės mokyklos direktorius  

Utenos apskrities administracijos švietimo departamento viršininkas 

Utenos kolegijos Medicinos fakulteto dekanas 

Mokslinių interesų kryptys:  

 Socialinės biologijos ir socialinės ekologijos problematika 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Kosmetologijos studijų 

programose: Socialinė ekologija, Žmogaus 

anatomija ir fiziologija. 

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, 

dėsto ir nuotoliniu būdu. 

raimundas@utenos-

kolegija.lt 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Trečiadienis 15.00 – 16.00 

(Utenio a. 2 1-10 auditorija) 

 

 
Lektorė 

Iliuminata Gaigalaitė 
 

Išsilavinimas:  

Supervizorė (2004 m.) - Kauno VDU ir Miunsterio akademija (Vokietija) 

Socialinio darbo (edukologijos) magistrė (1998) - Kauno technologijos 

universitetas 

Psichologo kvalifikacija (1995 m.) - Vilniaus universitetas 

Lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja (1981 m.) - Vilniaus pedagoginis 

universitetas 

Praktinė patirtis  

Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba – psichologė 

Lietuvos profesijos konsultantų (supervizorių) asociacija – supervizorė 

Mokslinių interesų kryptys:  

 Supervizija  

 Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems 

studentams 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos, 

Kineziterapijos, Odontologinės priežiūros, 

iliuminatag@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

mailto:vitalija@utenos-kolegija.lt
mailto:raimundas@utenos-kolegija.lt
mailto:raimundas@utenos-kolegija.lt
mailto:iliuminatag@gmail.com


Burnos higienos, Dantų technologijos studijų 

programose: Asocialaus elgesio psichologija, 

Socialinė psichologija, Šeimos psichologija, 

Organizacinė psichologija, Pedagoginė 

psichologija, Komunikacinė elgsena, 

Supervizija, Bendravimo psichologija, 

Psichologija ir pedagogika 

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, 

dėsto ir nuotoliniu būdu. 

Trečiadienis 9.45 – 10. 45 

(Utenio a. 2 

1-10 auditorija) 

 

 
Lektorė  

Žydra Kuprėnaitė 
 

 

Išsilavinimas:  
Humanitarinių mokslų magistrė (1995 m.) – Lietuvos edukologijos universitetas  

Bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (1994) - 

Lietuvos edukologijos universitetas 

Praktinė patirtis:  

1999-2000 m. Mokslo skyriaus vedėja 

Mokslinių interesų kryptys: 

 Viešosios lietuvių kalbos raidos tendencijos – kalbos politikos klausimai 

 Taikomųjų tyrimų metodologijos kryptys 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos, Dantų 

technologijos, Odontologinės priežiūros, Burnos 

higienos, Kosmetologijos, Kineziterapijos studijų 

programose: Kalbos kultūra ir specialybės kalba,  

Socialinių tyrimų metodai, Slaugos taikomieji 

tyrimai ir statistikos pagrindai, Taikomieji 

tyrimai, informacinė komunikacija ir statistika, 

Taikomųjų tyrimų metodologija, Taikomieji 

tyrimai ir fundamentinė epidemiologija.  

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, 

dėsto ir nuotoliniu būdu. 

zydrai@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Trečiadienis 

15.00-16.00 

(Utenio a. 2,  

2-09 auditorija) 

 

 
Lektorė  

Lidija Kondrašovienė 
 

Išsilavinimas:  
Socialinių mokslų (edukologijos) magistrė (1998 m.) - Kauno technologijos 

universitetas 

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja (1991 m.) - Vilniaus pedagoginis institutas 

Praktinė patirtis: 

Utenos 2 – oji vidurinė mokykla - mokytoja 

Utenos kolegijos Socialinio darbo ir pedagogikos katedros vedėja 

Mokslinių interesų kryptys:  

 Socialinės atskirties grupių problemos ir jų sprendimo būdai 

bendruomenėje 

 Vaikų ir jaunimo socialinio ugdymo problemos ir jų sprendimo būdai 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos studijų 

programose: Socialinio darbuotojo profesinė 

etika, Krizių intervencija socialiniame darbe, 

Socializacija ir vaiko gerovė, Socialinis darbas 

bendruomenėje, Pagalba socialinės rizikos šeimų 

vaikams, Neformalus vaikų ugdymas, 

Savanoriškos veiklos organizavimas. 

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, 

dėsto ir nuotoliniu būdu. 

l.kondrasoviene@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Pirmadienis 10.00  – 11.00  

(Utenio a. 2, 1-10 a.) 

mailto:zydrai@gmail.com
mailto:l.kondrasoviene@gmail.com


 

 
Lektorė  

Jurgita Zabulytė 

Kupriūnienė 

 

Išsilavinimas: 

Socialinio darbo bakalauras, socialinės pedagogės profesinė kvalifikacija, - 

Vilniaus universitetas  

Socialinio darbo magistras - M. Romerio universitetas 

Sertifikuota koučingo specialistė švietimo sistemoje -  Baltijos koučingo centras 

Sertifikuota Emocinio intelekto (EQ)  praktikė - Jungtiniai Arabų Emyratai, 

Dubajus 

Sertifikuota Emocinio intelekto (EQ) trenerė meistrė - Jungtiniai Arabų 

Emyratai, Dubajus 

Praktinė patirtis: 

Mokytoja - Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla 

Lektorė - VšĮ Lyderystės ekspertų grupė, socialinio darbo konsultantė, VšĮ 

Gerovės ekonomikos institutas 

Profesinės veiklos sritys: Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, šeimos 

santykių konsultavimas, tėvų ir mokytojų konsultavimas, patirtiniai socialinio 

emocinio intelekto mokymai švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos 

sistemos įstaigų darbuotojams 

Mokslinių interesų kryptys:  

Socialinių emocinių kompetencijų tyrimai 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos studijų 

programose: Socialinio darbuotojo saviugda,  

Socialinis darbas su šeima, Emocinio intelekto 

lavinimas mokykloje, Profesinės veiklos praktika. 

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams. 

jurgita@eqcoaching.eu 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Pirmadieniais 9.00- 9.45 

val. (Utenio a. 2, 2-08 

auditorija) 

 

 
Lektorė 

Laima Kriukelienė 

Išsilavinimas: 

Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikacija, prilyginama magistrui (1982 

m.) - Šiaulių pedagoginis institutas 

Praktinė patirtis: 
Lietuvos Individualistų kūrybinės grupės narė, dailininkė. 

Mokslinių interesų kryptys:  

 Meno terapijos taikymas asmens savijautos gerinimui 

 Dailės terapijos taikymo metodikos 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos, 

Kosmetologijos studijų programose: Meno 

terapija, Piešimas ir koloristika, Išvaizdos stilius 

ir dizainas. 

Laisvai pasirenkamas dalykas - Dailės terapija. 

laima.kriukeliene@gmail.co

m 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Trečiadienis 16.35 – 17.35  

(Utenio a. 2, 2-07 

auditorija) 

 

 
Lektorė 

Irena Kaminskienė 

Išsilavinimas: 

Socialinio darbo bakalauro laipsnis, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija 

(2003) – Vilniaus pedagoginis universitetas 

Edukologijos magistrė (2005) - Vilniaus pedagoginis universitetas 

Praktinė patirtis: 

Užpalių vaikų užimtumo centras  

Mokslinių interesų kryptys: 

 Žalingų įpročių prevencija 

 Smurto prieš moteris prevencija 

 NVO veikla 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo studijų programoje: Įvadas į 

socialinį darbą. 

irenkaaa3@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Trečiadienis 9.45 – 10.45 

(Utenio a. 2, 1-01 

kabinetas) 

mailto:jurgita@eqcoaching.eu
mailto:laima.kriukeliene@gmail.com
mailto:laima.kriukeliene@gmail.com
mailto:irenkaaa3@gmail.com


 

 
Lektorė 

Jolita Lubienė 
 

 

 

 

Išsilavinimas 

Anglų kalbos kvalifikacinis laipsnis (2003 m.) - Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Sveikatos vadybos magistro laipsnis (2003 m.) - Lietuvos edukologijos 

universitetas 

Prancūzų kalbos filologijos bakalauro laipsnis Pedagogika - gretutinė specialybė 

(2001 m.) - Vytauto Didžiojo universitetas 

Mokslinių interesų kryptys: 

 Sveikatos politikos principai 

 Prancūzų kalbos leksikologija 

 Socialinių sistemų vadybos kryptys 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos, 

Kosmetologijos, Kineziterapijos, Dantų 

technologijos, Odontologinės priežiūros, Burnos 

higienos studijų programose: Socialinių sistemų 

vadyba, Socialiniai projektai ir programos, 

Profesinė prancūzų kalba, Sveikatos ugdymas, 

Sveikatos vadyba, Verslo projektavimas. 

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams. 

jolitalub@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Trečiadienis 8.00 – 9.00 

(Utenio a. 2,  

2-14 auditorija) 

 

 
Lektorė 

Zita Ribokienė 

Išsilavinimas:  

Psichologė, prilyginama magistro išsilavinimui (1995 m.) 

Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, prilyginama magistro išsilavinimui(1984 m.) -  

Vilniaus universitetas 

Praktinė patirtis: 

Utenos Vyturių vidurinė mokykla – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – psichologė 

Utenos jaunimo mokykla – psichologė 

Utenos vaikų globos namai – psichologė 

Anykščių švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba – psichologė 

Mokslinių interesų kryptys:  

 Socialiniai mokslai (bendravimo psichologija, specialioji (sveikatos) 

psichologija,  

 Raidos psichologija,  

 Konsultavimas socialiniame darbe 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos, Dantų 

technologijos, Odontologinės priežiūros, Burnos 

higienos, Kosmetologijos, Kineziterapijos studijų 

programose: Bendravimo psichologija, Raidos 

psichologija, Psichologija, Gerontopsichologija, 

Sveikatos psichologija, Konsultavimas 

socialiniame darbe, Bendravimo ir medicinos 

psichologija, Socialinės pagalbos proceso 

dokumentavimas, Dokumentų valdymas, Streso 

valdymas, Įsitvirtinančio elgesio lavinimo 

pratybos (laisvai pasirenkami dalykai). 

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, 

dėsto ir nuotoliniu būdu. 

ribzita@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Pirmadienis 

12.15 - 13.15 

(Utenio a. 2, 1-06 

auditorija) 

mailto:jolitalub@gmail.com
mailto:ribzita@gmail.com


 

 
Lektorė  

Zita Ruzgienė 

Išsilavinimas:  
Filosofijos magistrė ir mokytoja (2003 m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas 

Istorijos ir visuomenės mokslo pagrindų mokytoja, kvalifikacinis laipsnis 

prilygintas humanitarinių mokslų magistro laipsniui (1979 m.) - Vilniaus 

Valstybinis pedagoginis institutas 

Praktinė patirtis: 

Utenos vaikų lopšelis-darželis Nr. 3, auklėtoja (1980 – 1983) 

Utenos vakarinė (pamaininė) vidurinė mokykla, Istorijos ir visuomenės mokslo 

mokytoja (1983 - 1985) 

Mokslinių interesų kryptys:  

 Filosofinė etika  

 Filosofinė antropologija  

 Bendrųjų gebėjimų ugdymas mokymo procese 

 Tarpdisciplininio mąstymo ugdymas 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos, 

Bendrosios praktikos slaugos, Kineziterapijos, 

Kosmetologijos Odontologinės priežiūros, 

Burnos higienos, Dantų technologijos studijų 

programose: Filosofija, Medicinos filosofija,  

Sociologija, Krašto kultūros istorija. 

zitaruzgiene@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Medicinos fakultetas:  
Trečiadienis 15.00 – 16.00 

(Utenio a. 2, 1- 07 

ausitorija) 

 

 
Lektorius 

Vladislavas Ragauskas 
 

 

Išsilavinimas:  

Kriminalinės policijos inspektoriaus kvalifikacija (1998 m.) - Lietuvos teisės 

akademija (dabar  - M. Romerio universitetas) kompleksiniai perkvalifikavimo 

kursai. 

Biologo, biologijos chemijos dėstytojo kvalifikacija (biofizikos specializacija), 

prilyginama magistro laipsniui (1983 m.) - Vilniaus universitetas. 

Praktinė patirtis:  

Vilniaus 44 vidurinė mokykla – biologijos, chemijos mokytojas 

Kupiškio verslo ir technologijų mokykla – biologijos mokytojas  

Utenos apskrities VPK – kriminalinės policijos inspektorius, Prevencijos 

poskyrio nepilnamečių pareigūnų veiklos grupės vyr. specialistas 

Mokslinių interesų kryptys: 

 Nepilnamečių justicija 

 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija 
 Biomedicininė fizika 

 Biochemija 

 Burnos higiena 

 Odontologinė priežiūra 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos, 

Bendrosios praktikos slaugos, Kosmetologijos 

studijų programose:  

Vaikų prevencinis ugdymas, Socialiai pažeisti 

vaikai, Rizikos grupės vaikų resocializacija, 

Nepilnamečių justicija, Vaiko teisių apsauga, 

Žmogaus teisės, Biochemijos, biofizikos ir 

radiologijos pagrindai, Kosmetinė chemija, 

Ląstelės chemija ir biologija.  

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, 

dėsto ir nuotoliniu būdu.  

vladasrag@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Pirmadienis 9.45-10.45 

(Utenio a. 2, 1-07 

auditorija) 

 
 
 
 
 
 
 

Išsilavinimas:  
Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (2004 m.) - Lietuvos edukologijos 

universitetas 

Bendrojo lavinimo mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija 

(1994)-  Lietuvos edukologijos universitetas 

Mokslinių interesų kryptys: 

 Socioedukacinių problemų analizė ir sprendimo būdai 

mailto:vladasrag@gmail.com


 

SOCIALINĖS GEROVĖS KATEDROJE REALIZUOJAMOS SOCIALINIO DARBO IR SOCIALINĖS 

PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS 

 

SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS - parengti socialinius darbuotojus, gebančius 

inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinant žmones, didinant jų ir visuomenės institucijų socialinę 

atsakomybę, tokiu būdu padedant visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės 

kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas. 

 

Socialinio darbo studijų programos komitetas: 

Pirmininkė Socialinės gerovės katedros lektorė Zita Ribokienė 

Nariai: Socialinės gerovės katedros vedėja Žydra Kuprėnaitė  

Socialinės gerovės katedros lektorė Jolita Lubienė  

Socialinės gerovės katedros lektorė Lidija Kondrašovienė  

Socialinės gerovės katedros lektorė Jurgita Zabulytė Kupriūnienė  

Socialinės gerovės katedros lektorius Vladislavas Ragauskas 

Utenos socialinės globos namų direktorius Osvaldas Žiezdrys 

Socialinio darbo studijų programos (SD-15 akademinės grupės) studentė Raimonda Gaulytė 

 

 

 

 
 
 

 
Lektorė  

Ramunė Ubeikienė 

 Suaugusiųjų švietimo problemų analizė 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo, Socialinės pedagogikos studijų 

programose: Šeimos edukologija, Socialinio 

darbo teorija ir metodikos, Socialinis darbas 

grupėje, Andragogika, Edukologija, Didaktika, 

Delinkventinė pedagogika, Profesinė etika, 

Socialinis šeimos ir vaikų ugdymas. 

Vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, 

dėsto ir nuotoliniu būdu. 

rammunele@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Trečiadienis 9.45 – 11.30 

(Utenio a. 2 

1-12 auditorija) 

 

 
Lektorė 

Edita Vaišnoraitė 
 

Išsilavinimas:  
Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos studijų programa, vaikų ir 

paauglių psichoterapeuto kvalifikacija (2016m.) - Vilniaus universitetas 

Psichologo kvalifikacija (1996 m.) - Vilniaus universitetas 

Praktinė patirtis: 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, psichologė metodininkė. 

Mokslinių interesų kryptys:  

 Raidos psichologija 

 Traumų psichologija 

 Tėvų globos netekusių vaikų raida 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Socialinio darbo studijų programoje: Bendroji 

psichologija. 

edita.vaisnoraite@gmail.com 

Konsultacijų laikas ir vieta 

Pirmadienis 

11.00-12.00 val. 

(Maironio g. 18 - 903) 

mailto:rammunele@gmail.com
mailto:edita.vaisnoraite@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS – parengti specialistą, galintį 

organizuoti prevencinį darbą, dirbti su ugdytinių grupėmis, ugdytinių šeimomis, ugdyti bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius, siekiantį asmeninio ir profesinio socialinio pedagogo tobulėjimo. Programa 

siekiama parengti specialistą, galintį padėti ugdytiniui geriau adaptuotis visuomenėje, ugdymo įstaigoje, 

pasinaudoti visomis teikiamomis galimybėmis lavintis, mokytis, augti, sugebantį suburti komandą ir dirbti su 

kliento aplinka geresniems ugdymo rezultatams pasiekti.  

Socialinės pedagogikos studijų programos komitetas: 

Pirmininkė Socialinės gerovės katedros lektorė Ramunė Ubeikienė 

Nariai: Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai doc. dr. Vitalija Bartuševičienė 

Medicinos fakulteto dekanas doc. dr. Raimundas Čepukas  

Socialinės gerovės katedros lektorė Iliuminata Gaigalaitė 

Socialinės gerovės katedros lektorė Zita Ruzgienė 

Socialinės gerovės katedros lektorė Edita Vaišnoraitė 

Dauniškio gimnazijos socialinė pedagogė Vida Adiklienė  

Socialinės pedagogikos studijų programos (SP-15I akademinės grupės) 

studentė Olga Kalinina 

 

 

 



 

 

 


