GYVENIMO APRAŠYMAS

Asmeninė informacija
Vardas, pavardė
Adresas
Telefono Nr.
El. pašto adresas
Gimimo data
Šeimyninė padėtis

Giedrė Beconytė
V.Vaitkaus 9-126, Vilnius
+370 640 16583
giedre.beconyte@gf.vu.lt
1971-06-25
ištekėjusi

Išsilavinimas
Laikotarpis
Kvalifikacija
Įstaiga

1990–1994
Visuomeninė geografija (diplomas)
Vilniaus universitetas

Laikotarpis
Kvalifikacija
Įstaiga

1993–1998
Informatikos magistrė
Vilniaus universitetas

Laikotarpis
Kvalifikacija
Įstaiga

1999–2000
Fizinių mokslų daktarė (geografija, 06P)
Vilniaus universitetas (eksternu)

Laikotarpis
Kvalifikacija
Įstaiga

2004 12 14
Docentė
Vilniaus universitetas

Darbo patirtis
Laikotarpis
Darbovietė
Pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

1995–2002
Vilniaus universitetas , GMF Kartografijos centras
Teorijos ir istorijos sektoriaus vedėja, vyresnioji kartografė, lektorė
Lietuvos nacionalinio atlaso informacinės sistemos kūrimas, autorinių
teminių žemėlapių ir atlasų sudarymas. Mokslinis ir pedagoginis darbas.
Kartografinės semiotikos tyrimai. Dėstomi dalykai: „Kompiuterinė
kartografija“, Kompiuterinės kartografijos praktika

Laikotarpis
Darbovietė
Pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės
Darbovietė

2000–2002
Vilniaus universitetas , GMF Kartografijos centras
Vyriausioji kartografė
Tarptautinės turistinių žemėlapių informacinės sistemos kūrimas, teminių
žemėlapių sudarymas, kartografinės kokybės kontrolė.
Suomen Turisti Neuvonta OY atstovybė

Laikotarpis
Pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

2002–2012
Docentė
Lietuvos nacionalinio atlaso informacinės sistemos kūrimas, autorinių
teminių žemėlapių ir atlasų sudarymas. Kartografijos magistro studijų
programos rengimas. Mokslinis ir pedagoginis darbas. Kartografinės
semiotikos ir GIS komunikacijos tyrimai. Dėstomi dalykai: „Kartografinės
informacijos valdymas“, „Duomenų bazių projektavimas“, „Loginiai ir
matematiniai metodai geografijoje“, „Thematic mapping“ (mainų
studentams), „Cartographic information management and design of
thematic maps“ (mainų studentams).

Laikotarpis
Darbovietė
Pareigos

2005–dabar
VĮ „GIS-Centras“
Sistemų analitikė, Erdvinės informacijos infrastruktūros skyriaus vedėja
(nuo 2009)
GIS sistemų bei sprendimų analizė ir projektavimas. Valstybinių ir
tarptautinių GIS duomenų bazių tvarkymas. Vadovavimas skyriui
įgyvendinant įmonei įstatymu pavestą Lietuvos erdvinės informacijos
portalo tvarkymą, įgyvendinant ES INSPIRE direktyvą, valstybės
geografinių duomenų sąveikumą. GIS sistemų bei sprendimų analizė ir
projektavimas, techninių specifikacijų rengijmas. Metodinių dokumentų
rengimas, konsultavimas GIS ir kartografijos srityje. Geoportal.lt palaikymo
ir plėtros darbų organizavimas..

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Laikotarpis
Darbovietė
Pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

2012–dabar
Vilniaus universitetas , GMF Kartografijos centras
Profesorė
Pedagoginė ir mokslo tiriamoji veikla. Papildomųjų studijų programos
„Geografija“ komiteto pirmininkė. Magistro studijų programos „Kartografija“
komiteto narė. Kartografinės semiotikos ir GIS komunikacijos tyrimai.
Dėstomi dalykai: „Kartografinės informacijos valdymas“, „Duomenų bazių
projektavimas“, „Mokslinių tyrimų metodologija“. Teminės kartografijos bei
GIS projektų vykdymas ir ekspertizė.

Kita mokslinė veikla
2003, 2005, 2007, 2009,
2011, 2015 m.
2004
2005–2011
2005–2016
2007
2009 02
2012–dabar
2013
2015

Tarptautinės kartografų asociacijos mokslinių seminarų "Kartografija ir
kartosemiotika" organizacinio komiteto narė; 2007, 2009, .2011, 2015 m. –
komiteto pirmininkė.
Respublikinės mokslinės-metodinės konferencijos "Kartografų profesinio
mokymo kokybės gerinimas" organizacinio komiteto pirmininkė
Tarptautinio žurnalo “Geoinformatics” skilties redaktorė.
Mokslo žurnalo “Geografija” redakcinės kolegijos narė, 2002–2009
atsakingoji sekretorė.
Nacionalinės mokslinės konferencijos „Geografinės informacijos specialistų
mokymo ir profesinio tobulinimosi strategijos formavimas žiniu visuomenės
plėtrai“ organizacinio komiteto pirmininkė
Tarptautinio simpoziumo (1st ICA Symposium on Cartography for Central
and Eastern Europe, 2009-02-16-17, Vienna) mokslinio komiteto narė
Tarptautinio mokslo žurnalo „Journal of Maps” redakcinės kolegijos narė,
asocijuota redaktorė
Tarptautinės konferencijos „Kartografija ir geografinės informacijos
mokslas“ organizacinio komiteto pirmininkė
Tarptautinės Kartografų asociacijos Europos simpoziumo ICA European

2016 10– 2017 05

Symposium on Cartography (EuroCarto 2015, Vienna) mokslinio komiteto
narė
Tarptautinės konferencijos AGILE International Conference on Geographic
Information Science mokslinio komiteto narė

Kita pedagoginė veikla
2002 05
2003–dabar
2012–dabar
2014–2015
Vadovautų doktorantų
sąrašas
2008–2012
2009–2013

2011–2014

2015–
2016–
2016–

VU Kartografijos centro magistrantų praktikos Vokietijos aukštosiose
mokyklose vadovė.
Magistro studijų programos „Kartografija“ komiteto narė.
Papildomųjų studijų programos „Geografija“ komiteto pirmininkė.
Bakalauro studijų programos „Kartografija ir GIS“ rengimo komiteto narė.

Audrius Kryžanauskas. Doktorantūra sėkmingai baigta 2012 m.
Kęstutis Papšys. Ekstremalių įvykių rizikos vertinimo kartografinės
informacijos sistemos kūrimo metodologija (Fizinė geografija 06 P).
Vilniaus universitetas. Apginta 2013 m. vasario 15 d.
http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/d-db/3010
Andrius Balčiūnas. Interaktyvių interneto žemėlapių funkcionalumo
tyrimų metodologija (Fizinė geografija 06 P). Vilniaus universitetas.
Apginta 2014m. gruodžio 12 d. http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/ddb/3848/p3910.html
Darius Vasiliauskas. Taškuose lokalizuojamų erdvės-laiko įvykių
kartografinio apibendrinimo ir vizualizavimo metodologija
Donatas Gudelis. Geografinių objektų ir reiškinių padėties neapibrėžtumo
kartografinis vizualizavimas
Julius Donatas Budrevičius. Daugiamastelinių žemėlapių kartografinis
generalizavimas (Lietuvos georeferencinio pagrindo žemėlapio pavyzdžiu)

Apdovanojimai
2003 08
2012

Tarptautinės Kartografų asociacijos apdovanojimas už mokslinį straipsnį
Tarptautinio mokslo žurnalo „Journal of Maps“ apovanojimas už geriausią
2011 metų žemėlapį (su bendraautoriais)

Narystė profesinėse
organizacijose
2003 01 16–dabar
2002–dabar
2003–2011
2003–dabar
2011
2015–dabar

Lietuvos kartografų draugijos atsakingoji sekretorė, valdybos narė.
Iniciatyvinės grupės, 2002 metais įsteigusios Lietuvos kartografų draugiją,
narė.
Tarptautinės Kartografų asociacijos Teorinės kartografijos komisijos narė.
2007–2011 Tarptautinės Kartografų asociacijos Teorinės kartografijos
komisijos vicepirmininkė
Tarptautinės Kartografų asociacijos Informacijos neapibrėžtumo darbo
grupės narė.
Nacionalinio B.Petchenik vaikų žemėlapių konkurso organizacinio komiteto
pirmininkė
Tarptautinės Kartografų asociacijos Vaikų ir kartografijos komisijos narė
Tarptautinio B.Petchenik vaikų žemėlapių konkurso vertinimo komisijos
narė,
Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų darbo grupės narė.

Kalbų mokėjimas
Gimtoji kalba
Kitos kalbos

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Organizaciniai ir socialiniai

Techniniai
Meniniai
Kita

Lietuvių
Kalba
Anglų
Rusų
Vokiečių
Ispanų

Lygmuo
C2–patyręs naudotojas
C2–patyręs naudotojas
B2/A2–pasyvus naudotojas
B2/A2–pasyvus naudotojas

Gebėjimas dirbti komandoje ir jai vadovauti, koordinuoti projektus, suprasti
ir spręsti problemas, valdyti konfliktus, rasti kūrybiškus sprendimus
sudėtingose situacijose. Mokymo, mokslo, mokslo populiarinimo, projektų
viešinimo priemonių planavimas ir organizavimas.
Microsoft Office, ArcGIS, Adobe grafinio dizaino paketas (patyręs
naudotojas). Įvairūs GIS, CAD, statistinių duomenų apdorojimo,
matematiniai paketai, interneto svetainių kūrimo technologijos.
Tapyba, grafika, grafinis ir kartografinis dizainas, interneto svetainių
dizainas (www.dovidkatz.net; www.vilniusliterature.flf.vu.lt )
Vairuotojo pažymėjimas, B kategorija

Svarbiausi projektai ir autoriniai darbai
Data: nuoiki
1995-dabar

Įmonė,
organizacija
Vilniaus
universitetas

1995-2014

Vilniaus
universitetas

Autorė

2003-2008

Vilniaus
universitetas

Teminės
kartografijos
ekspertė

2002

Vilniaus
universitetas
Vilniaus
universitetas

Vykdytoja

2001, 2002

2001–2004
2003 06–
2004 09

Vilniaus
universitetas, Jidiš
institutas
Vilniaus
universitetas

Pareigos

Aprašymas

Vykdytoja,
projektų vadovė,
žemėlapių
autorė

VU mokslinis darbas: Lietuvos gamtinių ir visuomenės reiškinių
kartografinis modeliavimas: Lietuvos istorijos atlasas, žemėlapių
sudarymas. Lietuvių Nacionalinė enciklopedija – kartografinės
iliustracijos, teminių žemėlapių ir ženklų sistemų sudarymas, teminių
žemėlapių kūrimas.
Visuotinė lietuvių enciklopedija – kartografinės iliustracijos, teminių
žemėlapių ir ženklų sistemų sudarymas, teminių žemėlapių kūrimas,
straipsniai.
2003–2008 Vyriausybės remiama mokslo programa: Lietuvos
Nacionalinis atlasas, teorinio pagrindo, galimybių studijos,
metodikos, IS valdymo modelio rengimas, žemėlapių sudarymas.
Rezultatas: Atlaso I tomas išleistas 2015 m.
Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas mokslinis-tiriamasis
darbas “Kultūros paminklų kartografinės informacijos konversija ”
ESPON (European Spatial Planning Observation Network) projektai

Kartografijos ir
geografinių
duomenų
ekspertė
Kartografė
Koordinatorė

Žemėlapių monografijoms „Lithuanian Jewish Culture“, “Words on
Fire: The Unfinished Story of Yiddish” sudarymas
ES Leonardo da Vinčio projektas “Kartografų profesinio rengimo
kokybės Lietuvoje gerinimas orientuojantis į technologines inovacijas
ir eurointegraciją”,. (Nacionalinio kokybės konkurso 2 vieta, Europos
kokybės konkurso finalas).

2004 03–
2004 12

Vilniaus
universitetas

2005 09–
2008 08

VĮ „GIS-Centras“

Ekspertė,
Lietuvos
komandos
vadovė
Koordinatorė,
ekspertė

2006-dabar

Vilniaus
universitetas

Lietuvos
koordinatorė

2006 03–
2008 08
2006 05–07

Vilniaus
universitetas
Vilniaus
universitetas
Vilniaus
universitetas

Priežiūros
komiteto narė
Projekto vadovė

2007

VĮ „GIS-Centras“

Projekto vadovė

2008

VĮ „GIS-Centras“

Projekto vadovė

2008 10-12

Vilniaus Gedimino
technikos
universitetas

Vykdytoja

2009

VĮ „GIS-Centras“

Projekto vadovė

2009

VĮ „GIS-Centras“

Projekto vadovė

2009–dabar

VĮ „GIS-Centras“

Atsakingo
skyriaus vedėja

2009–dabar

VĮ „GIS-Centras“

2010

VĮ „GIS-Centras“

Atsakingo
skyriaus vadovė
Projekto vadovė

2010

VĮ „GIS-Centras“

Projekto vadovė

Vilniaus
universitetas

Projekto vadovė

Šiaulių apskritis

Projekto vadovė

2012-2015

Nacionalinė žemės
tarnyba prie
Žemės ūkio
ministerijos.

Galimybių
studijos rengėja,
ekspertė

2012–2013

Vilniaus
universitetas ir VĮ
„GIS-Centras“

Projekto vadovė

2006 06–
2007 11

2006-2012
2011

Koordinatorė

PHARE PPF “Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra” proj.
Nr. 2002/000-620.05.01-03.02
ERPF (BPD 3.3) projektas “Lietuvos geografinės informacijos
infrastruktūros išvystymas“, 17,5 mln. Lt (2009 m. ESRI
apdovanojimas Special Achievement in GIS (SAG) Award). Sukurti
metodiniai LEII pagrindai ir technologija. Rezultatas:
www.geoportal.lt
Nordic
Network
in
Geographic
Information
Science
(http://www.nordgisci.org). Tarptautinių mainų GIS mokymų srityje
planavimas ir koordinavimas.
ERPF (BPD 2.2) projektas “Lietuvos geografinės informacijos
valdytojų kvalifikacijos kėlimas“, 2,5 mln. Lt
Atlas of the Baltic Sea Region galimybių studijos rengimas
ES Leonardo da Vinčio projektas “Geografinės informacijos
specialistų mokymo ir profesinio tobulinimosi strategijos formavimas
žinių visuomenės plėtrai”, (Nacionalinio kokybės konkurso 1 vieta)
Lietuvos georeferencinių duomenų
bazės rengimas pagal
tarptautinių projektų reikalavimus (EGN)
Lietuvos georeferencinių duomenų
bazės rengimas pagal
tarptautinių projektų reikalavimus (EGN)
Georeferencinių duomenų valdymo savivaldybės lygmenyje ir jų
suderinimo su nacionaline vieninga georeferencinių duomenų baze
galimybių tyrimas. Mokslo tyrimų ataskaita. 2008 m. spalio mėn. 20
d. sutartis Nr. 2867-MA/101.
Lietuvos georeferencinių duomenų
bazės rengimas pagal
tarptautinių projektų reikalavimus (EGN)
Lietuvos teritorijos georeferencinių duomenų bazės rengimas pagal
tarptautinio projekto ESDIN reikalavimus
Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos
nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) administravimas, metodinė priežiūra
ir plėtra.
Valstybės informacinės sistemos Lietuvos erdvinės informacijos
portalo (LEI portalas, www.geoportal.lt) administravimas
Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų
surašymo teritorinio planavimo ir žemėlapių parengimo projektas
Lietuvos teritorijos georeferencinių duomenų bazės rengimas pagal
tarptautinio projekto ESDIN reikalavimus
„21-ojo a. Europos konfliktų žemėlapis“ / „A Map of 21st Century
Conflicts in Europe“. 2012 m. gautas tarptautinio mokslo žurnalo
„Journal of Maps“ apdovanojimas už geriausią metų žemėlapį.
Projekto „Erdvinės duomenų infrastruktūros mokymai regionų ir
miestų planavimui“ (angl. „SDI-EDU for regional and urban
planning“) mokymų medžiagos perengimas ir mokymai Šiaulių
apskrityje
„Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra
įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones“. ES
projektas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę
Sąveikumas (VP2-3.1-IVPK-06-V). Rezultatas: kuriamos keturios
naujos el. paslaugos geoportal.lt
Studentų internatūros programos projektas „Crowd Sourcing in
National Mapping“ projektas “Collection and visualization of
alternative tourism sites and objects in Lithuania”. Finansavimo
šaltinis AGILE (50%) ir EuroSDR (50%) lėšos. Rezultatas: sukurta
taikomoji interneto programa paskirstytam geografinių duomenų
rinkimui www.nemasinis.lt

2013–dabar

VĮ „GIS-Centras“

2013–dabar

VĮ „GIS-Centras“

2013–2016

KU Leuven /
Vilniaus
universitetas
Lietuvos
kartografų draugija

2014 01-06

LitPOS
duomenų
valdymo
įgaliotinė
LEI portalo
duomenų
valdymo
įgaliotinė
Projekto
nacionalinė
koordinatorė
Projekto vadovė

2014

VĮ „GIS-Centras“

Projekto vadovė

2014

Vilniaus
universitetas

2015

VĮ „GIS-Centras“

Teminės
kartografijos
ekspertė
Projekto vadovė

Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos
nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) informacinių išteklių valdymas;
Valstybės informacinės sistemos Lietuvos erdvinės informacijos
portalo (LEI portalas, www.geoportal.lt) informacinių išteklių
valdymas.
Geographic Information – Need To Know on the GI S&T Body of
Knowledge – Life Long Learning Programme, Erasmus Networks
Mokslo populiarinimo filmo „Kartografija. Mūsų pasaulio žemėlapiai“
kūrimo projektas. Filmo kūrimą 26000 Lt apimtimi finansavo Lietuvos
mokslų akademija projekto „Nacionalinės mokslo populiarinimo
priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ (kodas VP1-3.2ŠMM-02-V-02-003) lėšomis.
INSPIRE direktyvos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje vertinimas
pagal tarptautinio projekto Inspire Initial Operating Capacity Task
Force reikalavimus
Lietuvos Nacionalinio atlaso parengimas leidybai. Užsakovas –
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM.
INSPIRE direktyvos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje vertinimas
pagal tarptautinio projekto INSPIRE Maintenance and
Implementation Framework reikalavimus

Kvalifikacijos kėlimas
Kas išdavė pažymėjimą
Tema
Vokiečių kalbos kursai
Stažuotė
Ispanų kalbos kursai
Stažuotė
„Geografinės informacijos organizavimas ir
valdymas“
„Geografinės informacijos standartai,
specifikacijos ir metaduomenys“
„Geografinių duomenų bazių valdymo
sistemos“
„Erdvinė analizė ir modeliavimas“
„Geografinės informacijos infrastruktūros
sandara“
„Web programavimas Geografinės
informacijos infrastruktūrai“
Projektų valdymo IS MS Project Server 2007
kursai
Stažuotė
Stažuotė
Lietuvos erdvinės informacijos portalo
komponentų bei naujų elektroninių paslaugų
naudojimo bei administravimo mokymai
3D Analysis of Surfaces and Features using
ArcGIS
Atvirojo ir e. mokymosi kursų projektavimas ir
diegimas

Kada
išduotas
2002 09–2003
06
2004 04 12-29

Trukmė

2005 02–2005
05
2006 11 04-11
2007

1 semestras

Vancouver Island University

2007

250 val.

Vancouver Island University

2007

250 val.

Vancouver Island University
Vancouver Island University

2008
2008

250 val.
250 val.

Vancouver Island University

2008

250 val.

Kompetencijos ugdymo centras

2007 07 17-18

2 dienos

Vancouver Island University, Kanada

2008 08 262008 09 10
2013 05 06-12
2014-08-262014-08-28

2 savaitės

2014-03

3 val.

2016-04–06

50 val.

Lietuvos Mokslų akademija
Naujasis Lisabonos universitetas,
Portugalija
Vilniaus universiteto Užsienio kalbų
institutas
Fraunhoferio IAIS institutas, Vokietija
Vancouver Island University

Vienos technikos universitetas
UAB „Asseco Lietuva“ Nr. 1343, 201409-12
Environmental Systems Research
Institute
Vilniaus universitetas

2 semestrai
2 savaitės

1 savaitė
250 val.

1 savaitė
24 ak. val.

Pedagoginė veikla
2002
2005
2006
2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2013, 2015
2012, 2014

Paskaitos Turku universitete Suomijoje.
Paskaitos pagal Erasmus programą Valladolid universitete, Ispanijoje
Paskaitos pagal Erasmus programą Salonikų universitete,Graikijoje
Paskaitos pagal Erasmus programą Dresdeno technikos universitete, Vokietijoje
Paskaitos pagal Erasmus programą Karintijos taikomųjų mokslų universitete, Austrijoje

Parengti ir dėstyti kursai
VU GMF, 3 kursas
VU GMF, 2 kursas
VU GMF, 1 M kursas
VU GMF, 1 M kursas
VU GMF, 2 kursas
Vilniaus Teisės ir verslo
kolegija, 2 kursas
Vilniaus Teisės ir verslo
kolegija, 2 kursas
VU, doktorantūra
VU, doktorantūra
VU, doktorantūra
VU GMF, 3–1M kursai
VU GMF, 1 M kursas
VU GMF, 1 M kursas

G. Beconytė

Kompiuterinė kartografija
Kompiuterinės kartografijos praktikos programa
Kartografinė informatika
Duomenų bazių projektavimas
Loginiai ir matematiniai metodai geografijoje, teorinis kursas ir pratybos
Duomenų bazės
Sistemų inžinerija
Matematiniai statistiniai metodai geografijoje
Geografinės informacijos sistemos aplinkotyroje
Geografinės informacijios valdymas
Cartographic information management and design of thematic maps (anglų k.)
Kartografinės informacijos valdymas
Mokslinių tyrimų metodologija

