
Išsilavinimas:  

2009 m. Vytauto Didžiojo universitetas, habilitacija 

(biologijos mokslai). 

 

1999 m. Kauno medicinos akademija, biomedicinos mokslų 

daktarė (farmacija). 

 

1986 m. Kauno medicinos institutas, Farmacijos fakultetas, 

farmacijos specialybė – provizorius.  

 

 

Darbo patirtis:  

Nuo 2015 m. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas, vyresnioji mokslo darbuotoja.  

2020 m. Vytauto Didžiojo universitete pradėtos vykdyti magistrantūros studijų programos 

Biotechnologija ir farmacinė analizė kūrimo iniciatorė ir bendraautorė. 

2014 -2020 m. dalyvavimas farmacijos ir papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros teisėkūros 

procese. 

2014 – 2021 m. baigiamųjų darbų vertinimo kvalifikacinių komisijų narė įvairiose mokslo 

institucijose (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Kauno kolegija). 

Nuo 2009 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, profesorė.  

Nuo 2000 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, Vaistinių ir prieskoninių 

augalų mokslo sektorius, vedėja.  

2004 – 2018 m. Kauno kolegija, Botanika, toksikologijos pagrindai, docentė. 

2004 – 2015 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, mokslo darbuotoja.  

2000 – 2009 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, docentė.  

2000 – 2004 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, vyresnioji mokslinė 

bendradarbė.  

1997 – 2000 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, mokslinė bendradarbė. 

1993 – 1994, 1999 m. Kauno medicinos universitetas, Farmakognozija, asistentė.  

1992 – 1997 m. Kauno botanikos sodas, asistentė.  

1990 – 1991 m. Aukštesnioji žemės ūkio mokykla, Vaistinių augalų auginimas, dėstytoja.   

1986 – 2004 m. Kauno Prano Mažylio medicinos mokykla (Kauno aukštesnioji medicinos 

mokykla), Botanika, dėstytoja.  

1986 – 1992 m. Kauno botanikos sodas, stažuotoja – tyrėja. 

 

 



Papildoma informacija:  

192 mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė: 

55 – įtrauktos į Clarivative Analytics, h indeksas 29, citavimai 635; 

Mokomoji knyga Vaistinių augalų introdukcija, auginimas ir išsaugojimas, vaistinės augalinės 

žaliavos paruošos ir terapinis poveikis (2021); Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vadovėlis 

Psichostimuliatoriai ir haliucinogenai (2010); 4 mokomosios metodinės knygos (2003, 2008, 2009, 

2016); Vaistinių augalų enciklopedija (2005). 

Vykdoma mokslo darbų sklaida: 79  mokslo populiariuose straipsniuose; 

85 televizijos, 45 radijo laidose ir 64 susitikimuose su visuomene. 

15 tarptautinių mokslinių konferencijų organizatorė: Present and future of pharmaceutics (2021), 

Human and Nature Safety (1994 – 2021), BaltPharm Forum (2016; 2019);  The Vital Nature Sign 

(2006 – 2021);  Farmacijos mokslas ir praktika (2010 – 2019); The Role of the Pharmaceutical 

Society in the Health System: Past, Present, Future ( 2019) 

Nacionalinių ir tarptautinių mokslinių projektų: 4 projektų pagrindinė darbų koordinatorė, 8 – 

koordinatorė partnerė, 9 – vykdytoja. 

37 bakalaurų ir magistrantų darbų bei doktorantų mokslinė vadovė. 

Lietuvos farmacijos sąjungos valdybos narė ir viceprezidentė. 

 


