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DARBO PATIRTIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 rugsėjis – dabar Jaunesnioji mokslo darbuotoja 
Vytauto Didžiojo Universitetas 

▪ Dalyvavimas konferencijose, mokymuose, straipsnių rengimas 
Veiklos sritis arba ūkio šaka  Aukštojo mokslo viešoji įstaiga, valstybinis universitetas 

2020 liepa – dabar Duomenų analitikė 
UAB “Analitika ir co” 

▪ Duomenų paruošimas, analizė, tyrimo kirpčių numatymas. 
Veiklos sritis arba ūkio šaka Paslaugos 

2020 gegužė – dabar Asistentė 
Vytauto Didžiojo Universitetas 

▪ Pagalba dėstytojui „Duomenų vizualizavimo“ dalyke.. 
Veiklos sritis arba ūkio šaka  Aukštojo mokslo viešoji įstaiga, valstybinis universitetas  

2019 lapkritis – 2020 rugpjūtis MTEP veiklų projektų vadovė 
UAB “Sutelktinis finansavimas” 

▪ Tiriamojo modelio sudarymas, panaudojamų algoritmų analizė, prognozavimo rezultatų vertinimas, 
modelio koregavimas, ataskaitų parengimas. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Paslaugos 

2019 rugpjūtis – 2020 sausis Lektorė 
Vytauto Didžiojo Universitetas 

▪ Firmos finansų valdymas paskaitų ir seminarų vedimas, darbas su studentais, dėstymas, rašto 
darbų priežiūra ir vertinimas. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Aukštojo mokslo viešoji įstaiga, valstybinis universitetas 

2013 rugpjūtis – 2019 gegužė Asistentė 
Vytauto Didžiojo Universitetas 

▪ Paskaitų, seminarų vedimas Finansų tematika: finansų pagrindai, finansų apskaita, kaštų apskaita, 
firmos finansų valdymas, darbas su studentais dėstymas, rašto darbų priežiūra ir vertinimas. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka  Aukštojo mokslo viešoji įstaiga, valstybinis universitetas 

2010 balandis – 2019 gegužė Ekonomistė 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai 

▪ alternatyvų paieška, finansų analizė, namų ūkio išteklių optimizavimas, sutarčių rengimas, ataskaitų 
už vykdomas veiklas parengimas, pasitarimų organizavimas, įstaigos interesų atstovavimas, 
konsultavimas. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Pastoracinė veikla  
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA 

 

 
 

 

 

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
 

2013 sausis – 2014 spalis   Projektų vadovė 
Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija 

▪ ES projektų priežiūra, darbo komandos organizavimas, priežiūra, kontrolė, atsikaitymai CPVA, 
sutarčių sudarymas, viešieji pirkimai. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Pastoracinė veikla  

2007 birželis – 2010 balandis  Administratorė 
UAB „Baltijos paslaugų brokeris“, www.rinkaplius.lt 

▪ internetinio puslapio priežiūra, administravimas,  įmonės administracijos dokumentų tvarkymas, 
bendravimas su klientais, pasiūlymų rengimas, pirminių kasos dokumentų tvarkymas. 

Veiklos sritis arba ūkio šaka Prekyba  

2019 spalis – dabar Informatikos mokslų doktorantūros studijos  EQF lygis : 8

Vytauto Didžiojo Universitetas,  K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas, Lietuva 

▪ Gilinamasi į doktorantūros tematiką: Giliojo mokymo taikymas finansų kontekste  

2017 rugpjūtis – 2019 birželis Informatikos mokslų magistro laipsnis  EQF lygis : 7

Vytauto Didžiojo Universitetas,  K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas, Lietuva 

▪ Įgytos įvairių mašininių algoritmų taikymo žinios, kurios studijų metu taikytos praktiškai užduočių 
sprendimams. Išugdytas savarankiškas gebėjimas gilinti žinias, kurios panaudojamos individualių 
problemų sprendimui. Pagrindinės magistro darbo sritys buvo naujų metodų bei technologijų 
kūrimas bei tyrimas, jų taikymų bei plėtros planavimas.  

2009 rugpjūtis – 2011 birželis Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis  EQF lygis : 7

Vytauto Didžiojo Universitetas,  K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas, Lietuva 

▪ Įgytos žinios apie naujausias finansų valdymo teorijas ir metodus, turinčios sisteminį požiūrį apie 
makroekonominius procesus, finansų valdymą. Gebėjimas savarankiškai analizuoti finansų sitemos 
procesus, kompleksiškas žinių taikymas praktinėje veikloje. 

2005 rugsėjis – 2009 birželis Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis EQF lygis : 6  

Vytauto Didžiojo Universitetas,  K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas, Lietuva 

▪ Įgytos kompetencijos lengvai pritaikomos praktinėje veikloje: apskaitininko, finansų analitiko, 
konsultanto, valstybės tarnautojo, verslo organizacijose. 

2005 liepa Brandos atestatas EQF lygis: 5 

Šaulių Juliaus Janonio gimnazija, Tilžės g. 137, Šiauliai 76348, Lietuva 

▪ Išugdyti gebėjimai dirbti savarankiškai ir komandoje. Įgytos bazinės žinios matematikoje, istorijoje, 
fizikoje, chemijoje, Lietuvių ir Anglų kalbose ir kita. 

Gimtoji kalba Lietuvių 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų C2 C1 B2 B2 B2 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Rusų C2 A1 A1 A1 - 
  

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Esu komunikabili, greitai įsilieju į naują kolektyvą.  

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu būti tiek lyderio, tiek komandos nario pozicijoje. Organizavimo gebėjimus įgijau apjungdama 
skirtingas veiklas, darbus. 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 ĮGUDĘS 
VARTOTOJAS 

PRADEDANTIS 
VARTOTOJAS   

PAŽENGĘS 
VARTOTOJAS   

ĮGUDĘS 
VARTOTOJAS 

ĮGUDĘS 
VARTOTOJAS 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

  

 

Skaitmenines kompetencijas:  
▪ gerai išmanau darbą su biuro programine įranga ( teksto redagavimo, skaičiuoklės, pateikčių 

rengimo) 
▪ Turiu R ir Python programavimo pagrindus ‒ šiuos įgūdžius įgijau studijų metu kurdama sau 

problemų sprendimo algoritmus. 
▪ Turiu Unity programos kūrimo pagrindus – šiuos įgūdžius įgijau studijų metu kurdama 2D žaidimus ir 

3D aplinką. 
▪ Turiu WEKA programos pagrindus  – šiuos įgūdžius įgijau studijų metu ieškodama geriausio 

klasifikavimo sprendimo turimiems duomenims. 

Kiti gebėjimai Laiko planavimas, būtinas vykdant skirtingas veiklas. Orientacija į siekiamą rezultatą. 

Vairuotojo pažymėjimas B (nuo 2004) 

Priimtos spaudai publikacijos 
 
 

 
 

Publikacijos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Dovilė Kuizinienė, Tomas Krilavičius. Why Financial distress is topic for machine learning experts? 
Keen 2020: The 1st KEEN Forum PhD Colloquium 2020. 

▪ Dovilė Kuizinienė, Tomas Krilavičius. Deep learning methods application in finance:  a review of state 
of art. IVUS 2020; International Conference on Information Technologies, 2020. 
 

▪ Dovilė Kuizinienė, Tomas Krilavičius. Deep learning for credit scoring. CICET 2019: The . 
International Conference on Recent Advancements in Computing, IoT and Computer Engineering 
Technology 2019, ISSN 2223523X, Volume: 8, Issue: 1, p. 66-71. Prieiga: 
http://datics.org/ijdatics_/current_issues.html. 

▪ Dovilė Kuizinienė, Aušra Varoneckienė, Tomas Krilavičius. Cryptocurrencies short-term forecast: 
application of ARIMA, GARCH and SVR models. IVUS 2019; International Conference on 
Information Technologies, 2019, ISSN 1613-0073, Vol-2470, p. 70-73. Prieiga: http://ceur-ws.org/Vol-
2470/?fbclid=IwAR3kDKLyt-jxJCsmHTTFsQMJqH7NSc-BqARj1WSZpyVPPFLDy9fDBeCfAQs 

▪ Sentimentų klasifikavimas virtualių valiutų kontekste, Konferencijos „Lietuvos magistrų informatikos ir 
IT tyrimai“ darbai, VU leidykla, 2019. 

▪ Neuroninio tinklo metodo tinkamumo trumpo laikotarpio virtualių valiutų kursams prognozuoti 
tyrimas,  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. 
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 12, nr. 2,  p. 29-44. 

▪ Skaitmeninių technologijų taikymo versle teorinių modelių ir jo poveikio ekonomikai tyrimų analizė,  
Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos 
Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 16-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė 
konferencija, Kaunas, 2013 m. gegužės 10 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 16 (2013), p. 
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Projektai 
 
 
 
 

 
Konferencijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Seminarai 

 
Narystės 

 

Savanorystės 
 
 

Diplomai, pagyrimo raštai 
 
 

Pažymos, mokymai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123- 131. 
▪ Elektroninės komercijos poveikis valstybės ekonomikai, Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir 

ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos 
: 15-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 4 d. 
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 15 (2012),  p. 155-162. 

▪ Vertės veiksnių poveikio pirminės viešos akcijų emisijos grąžai tyrimas : „NASDAQ OMX Baltic“ ir 
„Warsaw Stock Exchange“ vertybinių popierių biržų atvejai,  Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir 
ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos 
: 14-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2011 m. gegužės 6 d. 
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 14 (2011),  p. 233-242. 

 
▪ „Dievo Motinos globos namų įkūrimas Kauno mieste“, kodas Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-07-001,

Projekto vadovė, atsakinga už veiklos koordinavimą, konkursų vykdymą, komunikavimą su  CPVA ir 
kitomis pusėmis (2012-2014). 

▪ Investicinis projektas "Dalyvavimo vykdymo procese, varžytynių ir aukcionų e. paslaugų sukūrimas“, 
projekto kūrimo komandos narė, atsakinga už projekto rengimą (2010-2011). 
 

▪ Application of Deep Learning for Credit Scoring. 11th International Workshop on Data Analysis
Methods for Software Systems (DAMSS), 2019 11 28-30 d., Druskininkai. Žodinis pranešimas, 
bendraautoriai: Dovilė Kuizinienė, Tomas Krilavičius. Nuoroda į konferencijos psl.: 
https://www.mii.lt/damss/index.php/introduction-2 

▪ Sentimentų klasifikavimas virtualių valiutų kontekste, Lietuvos mokslų akademijos mokslinė
konferencija, 2019 m. gegužės 14 d. 

▪ „Giliojo mokymo metodo taikymas fizinių asmenų kreditingumo vertinimui“, Dvidešimt sntroji 
doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija „ES ekonomikos, finansų ir verslo procesai bei 
tendencijos“, 2019 m. gegužės 10 d. 

▪ „Cryptocurrencies short-term forecast: application of ARIMA, GARCH and SVR models“, Conference 
of Information Technology, IVUS April 25, 2019 

▪ „Finansų sistemos pokyčių poveikio ekonomikai skaitmenizacijos sąlygomis vertinimas“, 
Septynioliktoji doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija „Europos Sąjungos ūkio procesai ir 
tendencijos“, 2014 m. gegužės 14 d.  

▪ „Verslo modeliai informacinių technologijų pagrindu ir jų vertinimo ypatumai“, šešioliktoji doktorantų ir 
magistrantų mokslinė konferencija „Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos“, 2013 m. 
gegužės 10 d.  

▪ „Elektroninės ekonomikos įtaka įmonėms“, penkioliktoji doktorantų ir magistrantų mokslinė
konferencija „Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos“, 2012 m. gegužės 4 d.  

▪ „Veiksnių, sąlygojančių nepakankamą akcijos kainos įvertinimą pirminės viešos akcijų emisijos metu, 
tyrimas“, keturioliktoji doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija „Europos Sąjungos ūkio 
procesai ir tendencijos“, 2011 m. gegužės 6 d. 
 

▪ „Personalo dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita“,  Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai, 2007 m. spalio 12 d.  
 

Lietuvos jaunų mokslininkų sąjungos narė nuo 2019 m. kovo mėn.  
 
Berčiūnų ateitininkų stovykla, 2011 m. rugpjūtis 

 
 Lietuvos mokslų akademijos diplomas už mokslinį darbą „Giliojo metodo taikymas fizinių asmenų 

kreditingumo vertinimui“ 
 Padėka, už puikius studijų rezultatus, 2019 m. birželis 
 
▪ THE UPM VIRTUAL INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL COURSE: ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE, UPM 2020, July 27-31, 2020. 
▪ 3rd Advanced Course on Data Science and Machine Learning – ACDL 2020, July 13-17, 2020. 
▪ „KTU Big Data School“, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, 

2019 m. rugsėjo 18-20 d. 
▪ The International Science and Technology Week of the University of Zaragoza, Facultad de Ciencias 

Universidad Zaragoza, 2019 m. liepos 1-5 d. 
▪ „Pramonės ir verslo problemų matematinio sprendimo dirbtuvės“,  Kauno technologijos universiteto 

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, 2019 m. birželio 10-14 d. 
▪ „Eksperimentinė ekonomika“, VDU ekonomikos ir vadybos fakulteto vykdomo projekto „Jungtinės 

tarptautinės magistratūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas bei įgyvendinimas, 
16 akad. Val. trukmės mokymuose,  2014 m. gegužės 8-9 d. 
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Hakatonai 

▪ „Probleminio mokymo taikymas ekonomikos magistrantūros programoje“, VDU ekonomikos ir 
vadybos fakulteto vykdomo projekto „Jungtinės tarptautinės magistratūros studijų programos 
„Tarptautinė ekonomika“ rengimas bei įgyvendinimas, 8 akad. Val. trukmės mokymuose,  2014 m. 
gegužės 6 d. 

▪ „Probleminio mokymosi taikymo praktikos šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose pavyzdžių 
analizė, vertinimas probleminiame mokymesi“, ISM Executive School mokymų programa, 2014 m. 
kovo 27 d. 

▪ „Atvejų analizės taikymas universitetinėse studijose“, ISM Executive School mokymų programa, 
2014 m. kovo 18-19 d. 

▪ „Eksperimentinė ekonomika ir jos taikymas“, VDU ekonomikos ir vadybos fakulteto vykdomo 
projekto „Jungtinės tarptautinės magistratūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas 
bei įgyvendinimas, 32 akad. Val. trukmės mokymuose,  2014 m. sausio 7-10 d. 

▪ Programme Intensif Erasmus, Universite de Bretagne-Sud, 2009 m. spalis 18-28 d. 
 

▪ 2019 m. spalio 25-27 d. DeltaNavy 
▪ 2019 m. balandžio  12-14 d. Dleta1 


