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Vardas:  DARIUS  

 

Pavardė:  RUŽELĖ 

Gimimo data ir vieta: 1968.04.27, Panevėžys 

Mokslinis vardas, laipsnis: Magistras (fiziniai mokslai), 

Magistras (socialiniai mokslai) 

Pareigos: Asistentas 

Telefonas: +370 687 11544 

El. paštas: dariusruz@gmail.com; 
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Darbo adresas: Saulėtekio al. 9-704, Vilnius, 

Vadybos katedra, Ekonomikos 

fakultetas, Vilniaus universitetas 

 

 

INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ 

 

VIDURINIS IR AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS  

Baigimo data Mokymo institucija Įgyta kvalifikacija 

2014 Vilniaus universitetas, Ekonomikos 

fakultetas, Vadybos katedra 

Socialinių mokslų magistras (kokybės vadyba); 

Magna Cum Laude magistro diplomas 

1994 Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, 

Kietojo kūno elektronikos katedra 

Fizinių mokslų magistras 

(radiofizika ir elektronika) 

1986 Panevėžio 10-oji vidurinė mokykla Vidurinis išsilavinimas 

 

 

DOKTORANTŪROS STUDIJOS  

Gynimo data Aukštoji mokykla Disertacijos tema Įgytas laipsnis 

- Vilniaus universitetas, Ekonomikos 

fakultetas, vadybos katedra 

Lean vadybos inovacijų 

veiksmingumas 

- 
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INFORMACIJA APIE DARBINĘ VEIKLĄ 

 

KARJERA 

Data Institucija Pareigos 

2015 - dabar Vilniaus universitetas, ekonomikos fakultetas Doktorantas (disertacijos tema „Lean 

vadybos inovacijų veiksmingumas“) 

2015 - dabar Individuali veikla; IVV Pažymos Nr. 667373 Lektorius, vadybos konsultantas 

2014 - dabar Vilniaus universitetas, ekonomikos fakultetas Asistentas, lektorius (disciplinos: vadybos 

pagrindai, kokybės vadyba) 

2014 - 2015 UAB “ Baltijos informacinių technologijų 

institutas”, įmonės kodas 126226274 

Vadybos konsultantas 

2014 - 2015 UAB “Kvalitetas”, įmonės kodas 134992237 Vadybos konsultantas 

2011 - 2014 Individuali veikla Šachmatų treneris 

2011 - 2014 Vilniaus universitetas, ekonomikos fakultetas Ištęstinės studijos,  nuolatinės studijos, 

studentas; vaiko iki 2 metų priežiūra. 

2010 - 2011 UAB “Radiolinija”, įmonės kodas 224345590 Personalo vadovas 

2007 - 2008 UAB “Straujos” prekybos sistemos, įmonės kodas 

135312128 

Vilniaus padalinio vadovas 

2000 - 2010 UAB “Presta Soft”, įmonės kodas 124570554 Direktorius 

1994 - 2001 Bonos „šachmatų klubas Bad Godesberger SK“, 

Vokietija; Vilniaus šachmatų klubas „Kaisė“; 

Lietuvos šachmatų federacija 

Šachmatininkas – profesionalas, 

tarptautinis šachmatų didmeistris, 

Lietuvos rinktinės narys 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

Data Projekto pavadinimas 
Dalyvaujančios 

institucijos 
Asmeninis indėlis 

2016 Mokymai valstybinių institucijų 

darbuotojams „Administracinių 

gebėjimų tobulinimas“ 

Finansų ministerijos 

mokymo centras 

Temos „Procesų planavimas ir 

organizacijos struktūros diagnostika“ 

parengimas ir dėstymas; 4 val. 

2015 Modulinio mokymo programa 

“Modernaus muziejaus 

specialistų kompetencijų 

ugdymas“ 

Vilniaus universitetas, 

Komunikacijos 

fakultetas, Ekonomikos 

fakultetas, Lietuvos 

dailės muziejus 

Temų: „muziejų paslaugų kokybės 

valdymas“, „muziejų marketingas“, 

„procesinis požiūris į muziejų 

vadybą“ ir „Lean vadybos sistema“  

rengimas ir dėstymas; 20 val. 

2015 Ūkio subjektų priežiūrą 

atliekančių institucijų veiklos 

konsolidavimo plano 

parengimas 

LR vyriausybė, LR Ūkio 

ministerija, UAB 

„Kvalitetas“ 

Vartotojų teisių apsaugos srities 

institucijų konsolidavimo pagrindimo 

parengimas 

2014 - 

2015 

Asistentas-4 

VP2-2.2-ŪM-02-K - priemonė - 

ES parama LT 

UAB “ Baltijos 

informacinių 

technologijų institutas ”, 

Lietuvos verslo paramos 

agentūra LVPA 

Pravesta 16 seminarų ir konsultacijų 

smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms 

Alytaus ir Marijampolės apskrityse; 

128 val. 

2014 Lietuvos spaustuvininkų 

asociacijos projektas „KoPoliS 

(Kompetentingas poligrafijos 

specialistas)“ 

UAB „Kvalitetas“, UAB 

„Vadybos sprendimų 

centras“, Lietuvos 

spaustuvininkų 

asociacija LISPA 

Pravesti 7 mokymai įmonėms - 

spaustuvininkų asociacijos narėms. 

Mokymų temos: ISO 9001 diegimas, 

procesų vadyba, Lean vadybos 

sistemos taikymas; 56 val. 

 



PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE 

Data Konferencijos pavadinimas  Organizatorius Pranešimas 

2014.05.29 Tarptautinė konferencija „Mokslo 

ir verslo dermė“ 

Vilniaus Kooperacijos 

Kolegija 

„Organizacijų išlikimo prielaidos 

globalizacijos kontekste“ 

2013.05.08 Studentų mokslinės draugijos 

konferencija 

Vilniaus universiteto 

studentų mokslinė 

draugija SMD 

„Lean ir Six Sigma (į)diegimo 

įtaka organizacijų 

evoliucionavimui“ 

 

 

MOKSLINIAI INTERESAI 

1. Lean vadybos sistema, jos diegimas organizacijose ir jos taikymų moksliniai tyrimai. 

2. Kokybės vadybos metodai. 

3. Asmeninė vadyba ir saviugda. 

4. Pokyčių valdymas organizacijose. 

5. Paslaugų kokybės valdymas. 

6. Lyderystė. 

 

 

DARBAS SU STUDENTAIS 

Skaitomos paskaitos: „Kokybės vadybos metodai“, „Vadybos pagrindai“. 

Nuolatinis vadovavimas vadybos krypties bakalaurų kursiniams darbams, kokybės vadybos krypties magistrų 

baigiamojo darbo projektams ir magistro darbams. 

 

 

PASKELBTŲ MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS 

1. Ruželė, D.; Serafinas, D. (2015). Lean vadybos inovacijų skatinimo ir sėkmingo taikymo Lietuvos medienos 

sektoriaus įmonėse veiksniai. Verslo ir teisės aktualijos, p. 109-130. ISSN 1822-9530; ISSN 2029-574X 

online. 

2. Ruželė, D. (2015). Muziejų rinkodara.  Muziejininkystės studijos, IV tomas: Modernaus muziejaus veiklos 

gairės. Vilnius: Akademinė leidyba. ISSN 2351-5104, ISBN 9789955336914. 

3. Ruželė, D. (2015). Muziejų paslaugų kokybės valdymas. Muziejininkystės studijos, IV tomas: Modernaus 

muziejaus veiklos gairės. Vilnius: Akademinė leidyba. ISSN 2351-5104, ISBN 9789955336914. 

4. Serafinas, D.; Ruželė, D. (2014). Evolution of Organizations in the Context of Total Quality Management. 

Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika. Vol. 5, Nr. 1 (8), p. 42–65. Online ISSN 2345-

0932. 

5. Serafinas, D.; Ruželė, D. (2014). Lean organizacijų evoliucija. Management of Organizations: Systematic 

Research. Issue 69, p. 119-136.  Doi: http://dx.doi.org/10. 7720/mOSR.1392-1142.2014.69.8. 

6. Ruželė, D. (2014). Organizacijų išlikimo prielaidos globalizacijos kontekste. Vilniaus Kooperacijos 

Kolegijos 2014 m. gegužės 29 d. konferencijos „Mokslo ir verslo dermė“ medžiaga, p. 1-14. ISBN 978-609-

95215-9-6. 

7. Ruželė, D. (2013).  Lean ir Six Sigma (į)diegimo įtaka organizacijų evoliucionavimui. Jaunųjų ekonomikos 

ir vadybos mokslininkų įžvalgos: VU EF SMD konferencijos straipsnių rinkinys, p. 199-209. Vilnius: 

Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-609-459-242-3. 

 

 

 

 

 



UŽSIENIO KALBOS (5 – puikiai, 4 – gerai, 3 – vidutiniškai, 2 – patenkinamai, 1 – pagrindai.) 

 

POMĖGIAI 

Saviugda, sportas, dėstymas studentams ir paskaitų skaitymas organizacijų darbuotojams, kalbų mokymasis. 

 

KITI SVARBŪS FAKTAI IR PASIEKIMAI 

2016 m. sausio-kovo mėn. kartu su VU mokslininkais doc. A. Liepuoniumi ir dr. Ž. Grakausku parengtas 

Vilniaus universiteto bendra-universitetinių studijų (BUS) aprašas „Asmeninė vadyba“. 

2016 m. sausio-kovo mėn. parengtas Vilniaus universiteto bendra-universitetinių studijų (BUS) aprašas 

„Vadyba“. 

2016 metais dalyvauta mokslo populiarinimo konkurso „Mokslo sriuba“ rašinių recenzavimo komisijoje. 2016 

m. sausio mėn. buvo recenzuoti 22 konkurso narių rašiniai. 

2015 m. gruodžio mėn. kartu su VU EF vadybos katedros mokslininkais parengtas tarptautinės magistro 

programos anglų kalba „Quality Management“ programos aprašas. Programa buvo patvirtinta Fakulteto 

Taryboje, VU studijų direkcijoje VU Senate ir yra vykdoma. 

2015 m. lapkričio 03-11 d.d. dalyvauta mokymuose „Research methods“. Organizatorius: VU Ekonomikos 

fakultetas. Lektorius – prof. James Reardon, visiting professor for the University of Northern Colorado. 

2015 m. spalio 15,19,22 d.d. dalyvauta mokymuose „Tyrimų metodai. Mokslinių straipsnių rašymas. Kiekybinių 

duomenų analizės programa R-Studio“. Organizatorius: VU Ekonomikos fakultetas. Lektorius – Lietuvos banko 

vyresnysis ekonomistas dr. Matthias Weber. 

2015 m. gegužės 21 d. dalyvauta seminare “Klimato kaita kaip socialinė ir ekonominė problema”. 

Organizatorius: Baltijos-Vokietijos universitetų ryšių biuras (vok. Das Baltisch-Deutsche Hochschulkontor). 

2015 m. gegužės 19 d. dalyvauta seminare „Studijų proceso tobulinimas integruojant verslo procesų 

simuliacijas“. Organizatorius:  Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija LKVIA. 

2015 m. gegužės 15 d. dalyvauta informaciniame mokslo ir verslo partnerystės forume „Verslo ir mokslo 

bendradarbiavimas Saulėtekio slėnyje“. Organizatorius:  Lietuvos pramoninkų konfederacija. 

2015 m. balandžio-gegužės mėn. kartu su keturiais VU mokslininkais parengta paraiška Lietuvos Mokslo 

Tarybos rengiamam konkursui „Gerovės Visuomenė“. Pateiktos paraiškos registracijos data 2015-05-22; 14100-

SR-1005. Paraiškos registracijos numeris Nr. GER-15041. 

2015 m. balandžio-gegužės mėn. kartu su Vilniaus Universiteto bei Ukrainos Bogomolets nacionalinio 

medicinos universiteto mokslininkais parengta paraiška Lietuvos Mokslo Tarybos rengiamam konkursui 

„Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa”. Pateiktos paraiškos 

registracijos data 2015-05-29. Paraiškos registracijos numeris Nr. TAP-LU-15-052. 

2015 m. kovo 06 dieną Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto bakalaurams surengta 

ekskursija į gamybos įmonę UAB „Intersurgical“, adr. Arnionių g. 60, Pabradė. 

2015 m. sausio 14 dieną Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto magistrams ir dėstytojams surengta 

ekskursija į gamybos įmonę UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, adr. V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius. 

Kalba 

Supratimas Kalbėjimas 

Rašymas 
Klausymas Skaitymas 

Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas žodžiu 

Anglų 5 5 3 4 3 

Rusų 5 5 5 5 5 

Vokiečių 4 4 4 3 4 



 

ATLIKTOS KONSULTACIJOS, PRAVESTI MOKYMAI 

2016.02.04 Pravesti mokymai Finansų ministerijos mokymo centro organizuotuose mokymuose valstybės 

tarnautojams „Administracinių gebėjimų tobulinimas“; pravestų mokymų tema – „Procesų 

planavimas ir organizacijos valdymo struktūros diagnostika“. 

2015.08.17-21 Pravesti mokymai Lietuvos muziejų vadovams pagal modulinio mokymo programą 

“Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“. Mokymų temos: „Muziejų 

paslaugų kokybės valdymas“, „Muziejų rinkodara“, „Procesinis muziejų valdymas“, „Lean 

sistemos taikymas muziejuose“. 

2014 - 2015 Atlikta 16 Lean auditų ir konsultacijų apdirbamosios gamybos įmonėse. Pravesti 5 mokymai 

įvairioms organizacijoms ir įvairiuose institucijų organizuotuose mokymuose. 

2014 - 2015 Atlikta 15 Lean, ISO 9001 standarto, marketingo mokymų įmonėse. 

2014 Atliktas Lean vadybos sistemos diegimas medienos sektoriaus įmonėje. 

 

ASMENINIAI TIKSLAI PROFESINĖJE VEIKLOJE 

Prisidėti prie Lietuvos organizacijų veiklos tobulinimo: 

*  vykdant pedagoginę (dėstymas), mokslinę (moksliniai tyrimai ir moksliniai straipsniai) ir 

švietimo (straipsniai viešoje erdvėje, pristatymai, mokymai, seminarai) veiklą; 

*  diegiant organizacijose vadybos sistemą Lean, ugdant organizacijų darbuotojų lyderystę ir 

padedant suvaldyti organizacinius pokyčius. 

 

 


