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DARBO PATIRTIS

2019-07-01–2019-08-31 Gyvenamųjų pastatų apdailos darbininkas
Kaunas (Lietuva) 

Šiame darbe dirbau ties pastatų išore, fasadų tvarkymu. Šis darbas suteikė atsakomybės jausmą, 
kadangi kokybė priklausė nuo to, kas atlieka darbus

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

2005-09-01–2018-06-30 Vidurinis išsilavinimas
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, Kybartai (Lietuva) 

Įgytas vidurinis išsilavinimas

2018-09-01–Šiuo metu Profesinis bakalauras
Vilniaus kolegija
Studentų g. 39 A, 03231 Vilnius (Lietuva) 
http://ekf.viko.lt 

Studijos Vilniaus kolegijoje. Studijuojama programa - Verslo ekonomika. Pabaigus studijas įgijamas 
profesinis bakalauras. Pabaigus studijas studentas gali dirbti nuo ekonomisto iki banko sektoriaus 
darbuotojo.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

Užsienio kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos

pateikimas žodžiu

anglų B2 B2 B2 B2 B1

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

Bendravimo gebėjimai Pasižymiu komunikabilumu, bendrauti su įvairiais žmonėmis nėra sunku. Dažni pristatymai 
akademinėje grupėje bei bendravimas su administracija. Mokslinės studentų draugijos narys ir taip pat
rašau bei pristatau straipsnius. Dalyvavimas studijų mugėse ir kituose renginiuose, kur atstovauju ir 
pristatinėju kolegiją.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Studentų atstovybės narys. Dirbu su studentais, sprendžiu iškilusias problemas. Akademinės grupės 
iniciatorius atlikti bendrus darbus. Beveik visada būnu grupės vadovas, tas kuris atsako už vykdoma 
projektą ir pristato dėstytojams.
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