GYVENIMO APRAŠYMAS (CURRICULUM VITAE)
STANISLAV SABALIAUSKAS
Aukštasis išsilavinimas
Baigimo metai
Įgyta kvalifikacija arba specialybė

Aukštoji mokykla
Lietuvos pedagoginis universitetas

2011

Lietuvos pedagoginis universitetas
Lietuvos pedagoginis universitetas

2003
2001

Metai
nuo 09.2018 m.
iki dabar
2019-2020
02.2017 m. –
08.2018 m.
05.2017 m. –
05.2019 m.
02.2012 m. –
02.2017 m.
07.2012 –
05.2017 m.
09.2005 m. –
01.2012 m.
10.2007 m. –
07.2012 m.
10.2001 m. –
10.2011 m.

Socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties
daktaro laipsnis (07 S)
Sporto magistro laipsnis, mokytojo kvalifikacija
Sporto bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija

Darbo patirtis
Darbovietė

Pareigos

Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija

Docentas

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lietuvos edukologijos universitetas, Sporto ir sveikatos
fakultetas (Sporto metodikos katedra
Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija

Sporto rėmimo fondo ekspertas
Docentas

Lietuvos edukologijos universitetas, Sporto ir sveikatos
fakultetas (Sporto metodikos katedra
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV

Lektorius

Vilniaus pedagoginis universitetas Gamtos mokslų
fakultetas (Sporto metodikos katedra)
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto
centras
Vilniaus m. „Sietyno“ sporto mokykla

Asistentas

Patarėjas

Patarėjas

Treneris, metodininkas

Treneris

Gebėjimai
Organizaciniai
ir vadovavimo
gebėjimai

Pageidaujamam
darbui reikalingi
gebėjimai

Vadovavimo patirtis organizuojant mokslinius tyrimus ir vadovaujant sporto organizacijoms:
- Lietuvos bobslėjaus ir skeletono federacijos Valdybos narys, generalinis sekretorius (nuo
2019);
- Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacijos Valdybos narys, generalinis sekretorius (20182019);
- Lietuvos biatlono federacijos Vykdomojo komiteto narys (2007-2017);
- Vadovavimas mokslo projektams.
1. Darbo patirtis Kūno kultūros ir sporto departamente prie LRV organizuojant ir rengiant su LR
švietimo politikos įgyvendinimu susijusius teisės aktus, teisės aktų projektus bei kitus dokumentus
(rekomendacijas, aprašus);
2. Patirtis dirbant akademinį ir mokslinį darbą (socialinių mokslų srityje) Lietuvos edukologijos
universitete, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, kompetencijų kėlimas mokslo
stažuotėse (2017-2020), sėkmingai apginta mokslo daktaro disertacija, vadovauta patyrusių tyrėjų
moksliniam tyrimui (2017-2018), individuali mokslo praktika užsienio aukštojoje mokykloje
(2018-2019), paskelbęs virš 30 mokslo publikacijų recenzuojamuose (angl. peer-reviewed
publications) leidiniuose ir mokslo konferencijose;
3. Atliktas tyrimas ir paskelbta tyrimo ataskaita bei mokslo publikacijos pedagogų kompetencijų
tobulinimo klausimais (Sabaliauskas, S.*, Poteliūnienė, S., Česnavičienė, J., Juškevičienė, A.
(2018): Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė: kokybinio tyrimo ataskaita.
Vilnius. Ugdymo plėtotės centras. 115 pp.).
4. Parengtos ugdymo programos ir metodinės programos:
- Sabaliauskas. S. (2014). Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijos, patvirtintos kūno
kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus
2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų
tvirtinimo“ (rengėjas, autorius);
- Skarbaliuas, A., Poteliūnienė, S., Sabaliauskas, S*. (2014). Sportui gabių vaikų ir jaunimo
specializuoto ugdymo krypties sporto ugdymo dalies programa (dalies “Sporto pažinimas”),
patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu
V1010 (rengėjas, bendraautoris);
- Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo 2018 m. Pjongčange (Pietų Korėja) olimpinėse
žaidynėse programa (2015). Vilnius. LTOK. 41 pp.
- Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo 2016 m Rio de Žaneiro (Brazilija) olimpinėse

žaidynėse programa (2013). Vilnius. LTOK. 40 pp.
- Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo 2014 m. Sočio (Rusijos Federacija) olimpinėse
žaidynėse programa. (2012). Vilnius. LTOK. 20 pp.
- Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo XXX Olimpiados žaidynėse „Londonas 2012“
patvirtinimo (2010). Vilnius. LTOK. 77 pp.
5. Konsultavimo darbo patirtis dirbant savarankiškai ir vadovaujant kitiems, bendradarbiaujant
(konsultacinio darbo patirtis, ekspertinio darbo patirtis), puikūs darbo kompiuterių įgūdžiai.
6. Patirtis rengiant teisės aktų projektus, raštus šalies ir užsienio institucijoms.
7. Išmanau Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo ugdymo turinio
atnaujinimą ir įgyvendinimą.
1. ŠMSM „Sporto rėmimo“ fondo ekspertas (2019 m.);
2. Studijų dalykų „Sporto vadyba“, „Sporto klubų vadyba“, „Švietimo ir sporto projektų vadyba“
LEU ir VDU ŠA studentams dėstymas (2017-2019 m.);
3. Darbas Kūno kultūros ir sporto departamente prie LRV patarėju (2012-2107 m.);
4. Sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms programų rengėjas ir rengimo įgyvendinimo
ekspertų komisijos narys (2012-2017);
5. Sportininkų rengimo valdymas administravimo patirtis (2017-2019 m. Lietuvos nacionalinės
slidinėjimo asociacijos patarėjas, generalinis sekretorius, valdybos narys / 2007-2017 Lietuvos
biatlono federacijos valdybos narys, 2005-2012 – Lietuvos biatlono federacijos rinktinės treneris,
rinktinių direktorius).1. Studijų dalyko dėstymas (2012-2019), konsultavimas, seminarų
organizavimas;
2. Vadovėlio parengimas.
Microsoft Office, SPSS, Jamovi

Darbo
kompiuteriu
gebėjimai

Ekspertinė veikla, susijusi su ekspertui keliamais reikalavimais:
2016-2017 m. KKSD Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo konsultantas, olimpinių sporto šakų
federacijų Kūno kultūros ir sporto departamentui pateiktų programų vertinimas.
2014-2017 m. – Sportininkų ugdymo Sporto gimnazijose Sporto rengimo turinio vertinimo
komisijos narys, sekretorius (Sportininkų ugdymo organizavimo programų vertinimas,
rekomendacijų teikimas), Sportininkų meistriškumo vertinimas, valstybės biudžeto lėšų programų
įgyvendinimui skyrimas.
2011-2017 m. – Lietuvos sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms programų rengėjas
(bendraautoris) ir programų įgyvendinimo vertinimo Ekspertų komisijos narys.
2007-2019 – empirinės tiriamosios veiklos sportininkų ugdymo ir pedagogų kompetencijų
tobulinimo srityje organizavimas ir vykdymas, sportininkų ir sporto organizacijų konsultavimas
sportinio ugdymo organizavimo klausimais.
Sportininkų rengimo programų, mokymo priemonių rengimas:
Vadovėlio bendraautorius:
Žydžiūnaitė, V., Sabaliauskas, S. (2017). Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai. Vadovėlis
aukštųjų mokyklų socialinių mokslų studijų programų studentams. Vilnius: Vaga.
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