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Edukologijos magistrė (švietimo vadybos
specializacija) Diplomo Nr. A 017846
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laipsnis (Vaikystės pedagogikos studijų
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Studijų laikotarpis

Institucija

2001- 2005

Vytauto Didžiojo universitetas

1998- 2000

Kauno Technologijos universitetas

1995- 1998

Klaipėdos universitetas

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas
Studijų pakopa
Tiriamojo darbo metodologija
bakalauro
Švietimo vadyba
bakalauro
Alternatyvios ugdymo sistemos
bakalauro
Muzikos pedagogikos bakalauro darbas
bakalauro
Atlikimo meno magistro darbas
bakalauro
Profesinė patirtis
Institucija

Metai

Užimama pozicija/
pareigos
Prodekanė

magistro
magistro
magistro
magistro
magistro

Darbo pobūdis

Vytauto Didžiojo universitetas,
Muzikos akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Muzikos akademija

2012 09 - iki
dabar
2012 09 – iki
dabar

LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacija bendram priėmimui organizuoti)

2015- iki
dabar

Stojamųjų egzaminų
komisijos narė

Projektas „Pradinio mokyklinio amžiaus
gabiems vaikams skirto pagilinto turinio
gamtamokslinio ugdymo metodo
sukūrimas ir taikymas“

2011- 2013

Vadovė

Vadovavimas projektui,
projekte vykdomų veiklų
koordinavimas, dokumentų
tvarkymas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2006- 2011

Lektorė

Dėstymas studentams,
konsultavimas rengiant
baigiamuosius darbus

Docentė

Studijų proceso
organizavimas,
Dėstymas studentams,
konsultavimas rengiant
baigiamuosius darbus
Būsimų studentų
atranka, studijuoti
Muzikos pedagogikos
studijų programose

Vytauto Didžiojo universitetas,
Edukologijos katedra

2005- 2010

Lektorė, (nuo 2008 m
docentė)

Dėstymas studentams,
konsultavimas rengiant
baigiamuosius darbus

Vilniaus universiteto projektas „ECTS
nacionalinės koncepcijos parengimas:
kreditų harmonizavimo ir mokymosi
pasiekimais grindžiamų studijų programų
metodikos kūrimas bei diegimas“

2009 09 – 2010
11

Profesinės veiklos tyrimų
grupės ekspertė

Nacionalinės kvalifikacijų
sąrangos sistemos
rengimas

Europos komisija, Briuselis

2008 04- 2009
12

Nacionalinė ekspertė
Darbinė grupė
„Verslumas profesiniame
rengime ir mokyme“

Verslumo ugdymo
profesiniame mokyme
gairių ir metodikos
rengimas

ESF projektas „Tyrimų erdvės ir tyrėjų
kompetencijų išplėtimas aukštojo
neuniversitetinio mokslo sektoriuje“
vadovė

2005 03- 2008
07

Vadovė

Alytaus kolegija

2006 09- 2008
02

Docentė

Vilniaus Tarptautinė mokykla

2005- 2006

Strateginių programų
konsultantė

Kauno pradinė mokykla darželis
„Žiburėlis“,

2001 09- 2004
09

Metodininkė

Projekto veiklų
planavimas, dalykinės
(turininės) veiklos
koordinavimas, ataskaitų
tikrinimas, atstovavimas,
sklaidos įgyvendinimas
Dėstymas studentams,
konsultavimas rengiant
baigiamuosius darbus
Mokyklos dokumentų
rengimas ir turininis
konsultavimas
Metinių ir strateginių planų
rengimas, Kvalifikacijos
tobulinimo kursų rengimas
ir vedimas, Programų
rengimas

D. Tilindienės Montessori darželis (įstaiga
likviduota)

1996 09- 2001
06

Narystė profesinėse
organizacijose ir kita
meninė patirtis
(Dalyvavimas
organizacijose, konkursų
komisijose, mokslinių
žurnalų redkolegijose,
ekspertinėje veikloje,
vesti meistriškumo
kursai, seminarai

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Darželio dokumentų
rengimas, Ugdomojo
proceso priežiūra, Metinių
ir strateginių planų
rengimas, Vidinio audito
organizavimas, Pedagogų
atestacijos dokumentų
tvarkymas, Metodinių
posėdžių organizavimas

Tyrėja

ASEM Education and Research Hub for Lifelong
Learning http://asemlllhub.org/ ( nuo 2005 m.)

Redakcinės kolegijos
narė
Senatorė
Ekspertė

Mokslinis žurnalas „Technologijos ir menas“ ISSN 2029 - 400
X (nuo 2009 metų)
VDU Senatas (nuo 2015 metų)

Lituanistikos duomenų bazė (2016 m.)

Reikšmingiausi meniniai,
moksliniai, metodiniai
nurodyti daugiausiai10
pozicijų (straipsniai,
koncertai, fondiniai
įrašai, kompaktinės
plokštelės, kūriniai, kino
ir televizijos filmai,
spektakliai, meno
projektai, vaidmenys) ir
jų įvertinimas (padėkos)
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2016

2016

2015

2015

2015

2012

2012

Užsienio
kalbų
mokėjimo
lygis
Anglų k.
Rusų k.

Bukantaitė, Daiva, Learning spaces for university administrators –
how and to what extent they are recognized. // Workplaces as
learning spaces – conceptual and empirical insights / editors Annette
Ostendorf, Chompoonuh K. Permpoonwiwat. Innsbruck : Innsbruck
university press, 2017. ISBN 9783903122734. p. 125-141
Bukantaitė, Daiva, Kizaitė, Reda, Dėstytojų įsitraukimas į muzikos
pedagogikos studijų programos kokybės tobulinimą. // Mokytojų
ugdymas: mokslo darbai = Teacher education. Šiauliai : Šiaulių
universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2016, Nr. 26(1), p. 5-14.
Bukantaitė, Daiva, Gerulis, Saulius, Оценка творчества в
постмодернистком обществе. // Music art XXI century - history,
theory, practice : collection of scientific papers / Institute of musical
art Drohobych Ivan Franko state pedagogical university ; edited and
compilers A. Dushniy. Drohobych - Kielcc - Kaunas - Almaty :
Posvit, 2016. ISBN 9786177401178. p. 109-117.
Sukovienė, Jolanta, Bukantaitė, Daiva, Притягательность
целенаправленного художественного воспитания для учеников
средних школ. // Music art XXI century - history, theory, practice :
collection of scientific papers / Institute of musical art Drohobych
Ivan Franko state pedagogical university ; edited and compilers A.
Dushniy. Drohobych : Posvit, 2016. ISBN 9786177401178. p. 150155.
Rubinovas, Justinas, Bukantaitė, Daiva, Šiandien vyraujantis
požiūris į gitarą ir jos kaitą. // Kūrybos erdvės = The space of
creation. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076.
2015, nr. 23, p. 47-55.
Bukantaitė, Daiva, Kubiliūtė, Monika, Factors which motivate
music teachers’ training in their working environment. // Applied
research in health and social sciences: interface and interaction =
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir
sąveika. Klaipėda, Berlin : Klaipėdos kolegija ; De Gruyter. ISSN
1822-3338. 2015, Vol. 12, iss. 1, p. 24-32
Zuzevičiūtė, Vaiva, Bukantaitė, Daiva, Muzikinio ugdymo realijos
ir muzikos ugdytojų rengimas : dimensijos, tyrimai ir tobulinimo
perspektyva : mokslo monografija / Vytauto Didžiojo universitetas.
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. 224 p. : iliustr. ISBN
9789955127710.
Zuzevičiūtė, Vaiva, Bukantaitė, Daiva, Some ideas for the young
researcher on music culture and its development: problem fields and
research issues [electronic resource] : thesis guidelines : study book
/ compilers: Vaiva Zuzevičiūtė, Daiva Bukantaitė. Kaunas :
Vytautas Magnus University, 2012. 80 p. ISBN 9789955127819.

Supratimas
Klausymas
Skaitymas

C1
B2

Įgudęs
vartotojas
Pažengęs
vartotojas

C1
B2

Įgudęs
vartotojas
Pažengęs
vartotojas

Kalbėjimas
Bendravimas
Informacijos
žodžiu
pateikimas žodžiu
B2
B2

Pažengęs
vartotojas
Pažengęs
vartotojas

B2
B2

Pažengęs
vartotojas
Pažengęs
vartotojas

Rašymas

B2
B2

Pažengęs
vartotojas
Pažengęs
vartotojas

