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Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

                                                                                   
  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Rasa Kuodytė-Kazielienė  

Adresas(-ai) Algirdo g. 9a-16, Vilnius  

Telefonas(-ai) Tel. + 370 64863152   

El. paštas(-ai) El. p.: rasa.kuodyte@gmail.com  
  

Pilietybė Lietuvos Respublikos  
  

Gimimo data 1981-02-25 
  

Lytis Moteris  
  

  

Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 2018 m. liepos 1 d. iki dabar  

Pareigos Teisės psichologė (pagal iškvietimus dalyvauju nepilnamečių apklausose baudžiamajame procese, 
Teisingumo ministerija)   

 
Datos 

 
Nuo 2018 m. gegužės 3 d. iki dabar  

Pareigos metodininkė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Savižudybių prevencijos programos rengimas ir įdiegimas bendrojo ugdymo mokyklose  

Darbovietės pavadinimas  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras  

  

Datos Nuo 2008 m. spalio 20 d. iki 2018 m. gegužės 2 d.   

Pareigos vyresnioji specialistė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų investicijų planavimas  

Darbovietės pavadinimas  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Europos Sąjungos paramos koordinavimo 
departamento Europos Sąjungos paramos valdymo skyrius  

 

 

Datos Nuo 2011 m. rugsėjo iki dabar  

Profesija  psichologė, visuomenės sveikatos specialistė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės individualus psichologinis konsultavimas, grupių vedimas, mokymai  

Darbovietės pavadinimas  Viešoji įstaiga „Humanizmo centras“  

  

Datos Nuo 2007 m. sausio iki 2008 m. spalio  

Pareigos Pirmininkė, projekto vadovė, projekto ekspertė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Vadovavimas organizacijai, projekto remiamo Europos Socialinio Fondo Paramos agentūros ir    
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - „Sėkmingos tautinių mažumų integracijos plėtotė diegiant 
inovatyvius aktyvios socializacijos metodus“ (projekto kodas SFMIS BPD2004-ESF-2.3.0-04-06/0002) 
vadovė ir ekspertė, taip pat kitų jaunimo organizacijos projektų administravimas, įgyvendinimas.  

Darbovietės pavadinimas  Tolerantiško jaunimo asociacija 
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Datos Nuo 2007 m. iki 2009 m.  

Profesija  psichologė, visuomenės sveikatos specialistė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės jaunimo portalo „Delfi gatvė“ straipsnių rengimas ir jaunimo konsultavimas  

Darbovietės pavadinimas  UAB „Delfi“  

  

Datos Nuo 2006 m. iki 2007 m.  

Profesija arba pareigos socialinė priežiūra  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės neįgaliųjų socialinės – psichologinės būsenos gerinimas taikant meno terapiją  

Darbovietės pavadinimas  Viešoji įstaiga „Markučių darbo veiklos centras“  
 

Datos Nuo 2005 m. iki 2006 m.  

Pareigos dėstytoja, projektų vadovė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės dėstyti dalykai: bendruomenės sveikatos slauga; socialinės ligos ir jų padariniai; socialinių ligų 
prevencija, gydymas ir reabilitacija; vadovavimas kursiniams ir baigiamiesiems darbams; mokslinis – 
tiriamasis darbas (tyrimas: „Streso, depresiškumo, nerimo paplitimas tarp sveikatos priežiūros ir 
švietimo darbuotojų Panevėžio mieste“)  

Darbovietės pavadinimas  Panevėžio kolegija Sveikatos, socialinės priežiūros ir edukologijos fakultetas 

 
Datos 

 
 Nuo 2004 m. iki 2008 m. 

Pareigos projektų koordinatorė, visuomenės sveikatos specialistė, psichologijos konsultantė   

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės pirminė ir antrinė jaunimo žalingų įpročių prevencijos programų atsakingoji vykdytoja, lektorė ir kt. 

Darbovietės pavadinimas  Viešoji įstaiga „Pusiaukelis“  

Išsilavinimas  

Datos  2015 – 2017  

Kvalifikacija  Teisės psichologijos magistras  

Įstaigos pavadinimas ir tipas   Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas  

  

Datos  2007 – 2011  

Kvalifikacija  Psichologijos bakalauras  

Įstaigos pavadinimas ir tipas   Mykolo Romerio universitetas  

   

Datos   2003 – 2005  

Kvalifikacija 
Įstaigos pavadinimas ir tipas 

 Visuomenės sveikatos magistras  
 Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas  

 
Datos 

 
 1999 – 2003  

Kvalifikacija Visuomenės sveikatos bakalauras  

Įstaigos pavadinimas ir tipas  Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių kalba  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

anglų   
B2  

Įgudęs 
vartotojas 

B2  
Įgudęs 

vartotojas 
B2  

Įgudęs 
vartotojas 

B2  
Įgudęs 

vartotojas 
B2  

Įgudęs 
vartotojas 

rusų   
B2  

Įgudęs 
vartotojas 

B2  
Įgudęs 

vartotojas 
B2  

Įgudęs 
vartotojas 

B2  
Įgudęs 

vartotojas 
B1  

Pradedantysis 
vartotojas  



3 
 

vokiečių   
B1  

Pradedantysis 
vartotojas  

B1  
Pradedantysis 

vartotojas  
A2  Bazinės žinios A2  Bazinės žinios A2  Bazinės žinios 

  

Mokslinių tyrimų vykdymo, mokslinių ir 
populiarios spaudos publikacijų rengimo 

kompetencijos   

Gebėjimas rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją. Gebėjimas 
sklandžiai reikšti mintis raštu.  

 Mokslinės publikacijos: 
1. Kuodytė-Kazielienė R. Kvėpavimo ligų simptomų paplitimas ir jų priežastys tekstilės įmonėje tarp moterų 

// Sveikatos mokslai, 2005, Nr. 3, p. 117 – 121. – ISSN 1392 – 6373. 
2. Kuodytė-Kazielienė R. Tekstilės įmonėse dirbančių moterų ūmių kvėpavimo ligų priežastys ir simptomų 

paplitimas // Medicinos teorija ir praktika, 2005, t. 1 (Nr. 41), p. 60 – 63. – ISSN 1392-1312.  
3. Baubinas A., Jankauskienė K., Kuodytė-Kazielienė R. Vyresniojo mokyklinio amžiaus moksleivių jaunimo 

sveikatos savivertė // Visuomenės sveikata, 2007, Nr. 2 (37), p. 22 – 26. – ISSN 1392 – 2696.  
4. Kuodytė-Kazielienė R., Užaitė L., Palinauskienė R. Streso, depresiškumo, nerimo paplitimas tarp 

sveikatos priežiūros ir švietimo darbuotojų Panevėžio mieste // Medicinos teorija ir praktika, 2007, t. 13 
(Nr. 4), p. 479 – 484. – ISSN 1392-1312.  

5. Kuodytė-Kazielienė R., Sondaitė J. Emocinis intelektas, stresas, nerimas, depresiškumas tarp darbuotojų 
viešojo administravimo srityje // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai (2), 2013, p. 148-152. – ISSN 
2029-9958. 
Populiariosios spaudos svarbiausi straipsniai:  

1. Lietuvoje plinta moralinė panika – http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-kuodyte-kazieliene-lietuvoje-plinta-
moraline-panika.d?id=64018312 

2. Nemėgstu tolerancijos. Kas tai? – http://www.delfi.lt/pilietis/voxpopuli/nemegstu-tolerancijos-kas-
tai.d?id=53173361 

3. Kaip tėvams elgtis šeimoje, kad vaikas neužaugtų bejėgis ir traumuotas –
 http://www.delfi.lt/gyvenimas/namai_ir_seima/kaip-tevams-elgtis-seimoje-kad-vaikas-neuzaugtu-bejegis-
ir-traumuotas.d?id=59378347 

4. Depresija – liga, o ne bloga nuotaika – http://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_ir_sveikata/depresija-liga-o-
ne-bloga-nuotaika.d?id=61220859 

5. Seksualinė prievarta: auka pati kalta? – http://www.delfi.lt/gyvenimas/namai_ir_seima/seksualine-
prievarta-auka-pati-kalta.d?id=63147008 

6. Seksualinis priekabiavimas mokyklose (komentaras) http://www.panele.lt/protas-ir-jausmai/seksualinis-
priekabiavimas-mokyklose.d?id=15248289  

7. Smurtas šeimoje. Netapk auka. http://www.panele.lt/protas-ir-jausmai/smurtas-seimoje-netapk-
auka.d?id=13206916  

Bendrieji gebėjimai, asmeninės ir 
profesinės kompetencijos 

Nuolatinis profesinis tobulinimasis.  
1. 2014 m. gruodžio 2-3 d. dviejų dienų baigiamojo projekto „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, 

II etapas“ tarptautinė konferencija (organizatorius Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 
centras);  

2. 2015 m. kovo 14 d. mokslinė – praktinė konferencija „Iššūkis bendradarbiavimui: vidiniai ir išoriniai 
konfliktai" (vaikų ugdymas) (6 akad. val.) (organizatoriai: Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, 
Lietuvos individualiosios psichologijos draugija, Lietuvos psichiatrų asociacija);   

3. 2013 - 2015 m. „Suinteresuotų šalių valdymas: ką daryti, kad jie darytų“ (8 akad. val.) , 
„Konsultavimo metodai“ (8 akad. val.), "Streso ir konfliktų valdymas" (8 akad. val.), "Viešasis 
kalbėjimas" (8 akad. val.), "Savimotyvacija darbe" (8 akad. val.), "Efektyvūs susirinkimai ir problemų 
sprendimai grupėje" (8 akad. val.), "Derybos ir atstovavimas"  (organizatoriai: OVC Consulting, 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija);  

4. 2015 m. gegužės 8 – 9 d. 5 – asis Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“ (16 akad. 
val.) (organizatoriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuvos 
psichologijos studentų asociacija); 

5. 2016 m. rugsėjo – spalio mėn. 40 val. profesinio tobulinimosi mokymai „Asmenybės ir emocinės 
sferos įvertinimas, naudojant savižinos klausimynus ir projekcines metodikas“ (organizatoriai: 
„Gyvenimo kokybės institutas“);  

6. 2017 m. spalio iki 2018 m. birželio mokymai „Psichologinis konsultavimas“ (Šeimų – porų 
psichologinis konsultavimas, vaikų ir paauglių psichologinis konsultavimas) (organizatoriai: Kauno 
psichiatrų ir psichologų klubas). 

7. 2018 m. gegužės 30 d. safeTALK mokymai (pasirengimo pastebėti savižudybės pavojų mokymai) 
(4 akad. val.).  

8. 2018 m. birželio 22 d. konferencija „Dingę vaikai: priežastys, paieška ir intervencija“ (4 ak. val.).  
9. 2018 m. birželio 28 – 29 d. 31 st Annual Seminaro of Baltic Criminologists „The Culture of Crime 

Control in the Baltic Region“ (14 acad. h.).  
10. 2018 m. liepos 25 d. praktinė paskaita „Vaikas JAU yra žmogus“ (3 ak. val.).  
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Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

11. 2018 m. rugpjūčio 23-24 d. Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai (ASIST) (16 val.).  
12. 2018 m. spalio 27 d. mokslinė-praktinė konferencija „Teisiniai ir etiniai psichikos sveikatos 

priežiūros aspektai“ (6 val.).  
13. 2018 m. spalio 29-30 d. mokymai „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos 

‚Savu keliu“ įgyvendinimas mokyklos bendruomenėje“ (24 ak. val.).  
14. 2018 m. lapkričio 30 d. 3 – ioji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija (8 ak. 

val.). 
15. 2019 m. vasario 15 d. mokymai dirbti su NEO PI-R (Taisytas NEO asmenybės klausimynas) ir 

NEO-FFI (NEO Penkių Faktorių Klausimynas)  
 
Darbas MS Office programų paketu, dokumentų valdymo sistema, duomenų analizės programomis 
SPSS Statistics Base ir Epi Info 2000. Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai puikūs.  

  

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) Neturiu (planuoju laikyti 2019 m. vasarą)  

 


