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IRINA SAFONEKIENE
Ry5in inkq 2-87, KlaiP e da

+37061621909
i.safoncik@mail.ru
Lietuva
1917-09-13
Moteris

2008 -2012
Skyriaus specialiste
Darbas reikalavo kruop5tuuro, atsakingumo,
informacij os apibendrinimo, analitinio vertinimo ir
prognozavimo gebejimo,l R istatymq Zinojimo

Lietuvos vie5osios policijos rinktine "Vytis"
KAVPK, Jfrros g. 1, KlaiPeda

2006- Maskvos teises institutas, teisininkas
Lietuvos Respublikos Studijq kokybes vertinimo
centras prieme sprendim4 - kvalifikacij4 vertinti
kaip lygiavertg kvalifi kacijai, teikiamai Lietuvos
Respublikoje baigus vientis4sias studijas
(magistrantiira)

2010 - Vie5ojo administravimo bakalauro
kvalifikacinis laipsnis .:

Klaipedos universiteto S ooi al i niq moksl q fakultetas,
viejojo administravimo ir teises katedra

Civiline teise ir procesas, baudZiamoji teise ir
procesas, administracine teise, ekonomika, Europos

Sqjungos institucijq administravimas, Lietuvos
vie5ojo administravimo institucutl sistema, Socialiniq

tyrimq metodika, Valstybes tarnyba, Vie5qjq
or ganizacijq adm ini stravimas



kvalifi
su moksl
analitini
klausimu
didinimo

lygis A - auk5tasis universitetinis arba jam prilygintas
Asmuo, turintis vie5oio administravimo bakalauro

ini laipsni, lgijo pakankamq vie5ojo administravimo Ziniq bei gerai susipaZino
niais metodais. Absolvente gali: kriti5kai ir analiti5kai m4styti, pritaikyti savo

igDdZius moksliniuose tyrimuose ir praktineje veikloje, sprgsti organizacijos
nustatyti strategines organizacijos veiklos kryptis, jvertinti efektyvumo
imybes, pasirinkti optirnalius Zmoniq i5tekliq valdymo metodus.

iai gebdjimai irAsmen

ir vadovavimo

Pageidau reikalingi
gebejima

Darbo ko piuteriu gebejimai

lmal

Vairuoto pazymeJrmas
informacija

Komunikabilumas, atsakomybes jausmas, lankstumas,
gebejimas greitai ir efektyviai reaguoti stresinese
situacijose

bendravimas su Zmonemis. noras tobuleti ir siekti
geriausio rczultato

I5manau Lietuvos Respublikos Konstitucij 4, Lietuvos
Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimus, reglamentuojandius valstybes
tarnyb1 ir vie54ji administravim4, Lietuvos Respublikos
Daugiabudiq namq ir kitos paskirties pastatq savininkq
bendrij q istatym4, Lietuvos Respublikos adm inistraciniq
teises paZeidimq kodeks4, baudliamq4 ir civiling teisq,
ir proces4. Gerai ivaldZiau ra5tvedybos pagrindus,
dokumentq rengim4, valdym4 ir apsaug4

Dirbu MS Office, MS Word, Excel ir Power Point
programom i s, informacij o s paieikai naudoj uo si Internet
Explorer

2AB-07-03 Valstybes tarnybos departamente prie VRM
i5lai$tas bendryjq gebejimq ir vadovavimo testas
(testavimas galioja iki 2016 07)

Turiu vairuotojo paZymejima (B kat.)
Esu imli naujovems.Papil


