
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 

 

1. Vardas: Honorata  

2. Pavardė: Danilčenko 

3. El. paštas: honorata.danilcenko@asu.lt 

4. Telefonų numeriai: 837 752 326; 8 686 47839 

5. Išsilavinimas: aukštasis 

Institucija 

 

Įgyta kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis Metai 

LŽŪU (LŽŪA) Mokslinis agronomas   1971 
Leningrado ŽŪI Mokslo daktaras 1985 

LŽŪU Agronomijos mokslo krypties habilitacijos procedūra 2008 

1. Mokslo laipsniai: 

Institucija 

 

Įgyti mokslo laipsniai  Metai 

LŽŪU Biomedicinos mokslų daktarė 1985 

LŽŪU Biomedicinos mokslų srities profesorė 2008 

2. Kalbų mokėjimas:  Įvertinti lygį pagal penkių balų sistemą  (5- puikiai; 1  - pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Lenkų (gimtoji) 5 5 5 

Rusų 5 5 5 

Vokiečių 5 4 4 

Lietuvių 5 5 5 

3. Kiti įgūdžiai: (pvz., darbo su specialiais kompiuterinių programų paketais įgūdžiai, ir kt).  

Dirbu su specialiais (moksliniam ir pedagoginiam darbui) kompiuterinių programų paketais. 

4. Stažuotės (ne daugiau kaip 5): 

Institucija 

 

Šalis Tematika Laikotarpis 

Hohenheimo žemės ūkio 

universitetas 

Vokietija Žemės ūkio ir maisto produktų gamyba jų 

kokybės gerinimas 
 

1998- 10- 20/11-16 
Schweizer Verein fur 

West-Ost Zusammenarbeit 

- SVWO 

Šveicarij

a 
Ekologiškų produktų gamybos ir 

kokybės gerinimo problemos.  

 

2003- 04- 25/05- 05 

LVA Lietuva Ekologinių ūkių konkurencingumo ES 

rinkoje formavimas ir konsultavimas.  

 

2005- 10- 10/21 
Varšuvos žemės ūkio 

universitetas (SGGW) 

Lenkija Maisto ir mitybos mokslų fakultete 2006- 03- 25/04- 05  

Vroclavo gamtos mokslų 

universitetas 
Lenkija Sveikatinančios cukrinės medžiagos  2009 09 22-23 

Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose:  

Annales UMSC sec. E Agricultura (Lenkija, www.up.lublin.pl) 

5. Narystė profesinėse organizacijose:  

http://www.up.lublin.pl/


6. Darbovietės ir profesinė patirtis: 

Metai, nuo 

- iki 

Darbovietė Pareigos Darbo pobūdis (pvz. dėstomi dalykai ir mokslinio darbo 

kryptys) 

1971 – 

1981  

Kauno ir 

Kupiškio 

rajonuose 

agronome Augalų apsaugos agronomė 

1981 iki 

šiol 

1994 

2004 

2008 - iki 

šiol 

LŽŪU Asistentė  

 

docentė  

profesor. 

pareigos  

profesorė 

Dėstomi dalykai:  

Bakalaurams:  

AFŽM B27 Augalinių produktų laikymas ir kokybės 

kontrolė; 

AFŽMB064 - Augalinių produktų kokybės kontrolė 

Magistrantams: 

AFŽM M17 Ekologinių augalinių produktų kokybės 

įvertinimas;  

AFŽM0010 - Augalinių maisto produktų kokybė ir sauga 

AFŽMM011- Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos 

valdymas 

 

Doktorantams: 

AFSDD1 Augalinių produktų laikymas ir perdirbimas. 

   Mokslinio darbo kryptys: 

• Augalinių žaliavų sauga ir kokybė; 

• Augalinių produktų tvarkymas; 

• Konkurencingi maisto produktai. 

 

7. Pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje trukmė (metai): 31metai 

8. Mokslinio darbo trukmė (metai): 25 metų  

9. Praktinio darbo (išskyrus mokslinį ir pedagoginį) trukmė (metai): 10 metų 

10. Šiuo metu einamos pareigos: profesorė 

20. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant mokslo ir studijų projektus: 

Projekto pavadinimas Dalyvavimo aprašymas Laikotarpis 
Modernios technologijos paruošto maisto 

mikrobiologinei saugai“ (SAUMA), C-22/2005 

(2), (VMSF), 

vadovė 2005 – 2006 

„Topinambų ir moliūgų perdirbtų produktų 

kūrimo technologijų parengimas“ Nr. 8P-694 (02-

47/07/2.4) ŽŪM,  

vadovė. 2007 

Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų 

tobulinimas (MAST)“  

veiklos vykdytoja 2006 -2007 

„Eureka“E! 4449 – ATINIDIA Lenkijos partnerių komandos 

narė 

2009-2011 

Lietuvos maisto ūkio technologijų platformos 

(LMŪTP) MTEP tinklo sukūrimas ir veiklos 

palaikymas 

Studija ETP "Food for Life" ir 

internetinio puslapio 

sukūrimas ir kuravimas; 

veiklos vykdytoja 

2010-2011 

Eureka“E! 6855 –ECORAW vadovė 2012 - 2014 

FP7 REGPOT “Warsaw Plant Health 

Initiative” 

narė 2011 - 2013 

EIPo projektas vadovė 2017 - 2019 
Professor visiting – SGGW (Poland, Warszaw) Lectures for bachelor, master and 

doctoral students , 60 h 

Dec 2011- Jan 

2012 



Professor visiting – SGGW (Poland, Warszaw) Lectures for bachelor, master and 

doctoral students , 60 h 

Apr – May 2012 

Kita aktuali informacija: (pvz. nurodoma reikšminga pagal autorines sutartis atlikta veikla, 

ekspertinė veikla ir pan.) 

Skaičiau paskaitas užsienio studentams: 

• 1998 m. - Baltijos šalių studentams (vokiečių kalba); 

• 2004 – 05 - Olštyno žemės ūkio universiteto studentams (lenkų kalba); 

Varšuvos žemės ūkio universiteto (SGGW) (pagal Socrates Erazmus mainų programą) kasmet 

studentams ( lenkų kalba):  

• 2011 m. - 2015 (Mitybos ir vartojimo mokslo fakultetas SGGW, )  

• 2012 m. – 2016 (Daržininkystės ir kraštotvarkos architektūros fak. SGGW, ) 

• 2011, 2012 skaičiau paskaitas (po 60h) Varšuvos gyvybės mokslų universiteto 

studentams pagal „Visiting profesor“ programą. 

• Buvau ir esu aštuonių doktorantų mokslinio darbo vadovė, trys iš jų 2007 m., ketvirta 2010 

penkta- 2011, šešta – 2015 sėkmingai apginė daktaro disertacijas, du dar studijuoja. 

• Buvau aštuoniolikos disertacijų gynimo tarybų nariu (tame tarpe dviejų HP), trijų 

disertacijų-oponentu. 

• Recenzavau/ recenzuoju mokslo leidiniams „Food chemistry“, “Maisto chemija ir 

technologija”, “Žemės ūkio mokslai”, “Sodininkystė ir daržininkystė”, „Journal of 

Elementology“, „Polish Journal of Natural Sciences“, „Polish Journal of Chemical 

Technology“, „ACTA SCIENTIARUM POLONORUM . C I A Series Hortorum Cultus“  . 

pateiktus straipsnius.  

• Nuo 2005 – 2010 Kauno Technologijos universiteto Statybos ir Kraštotvarkos fakulteto 

Architektūros ir kraštotvarkos katedroje magistrantams, kas antri metai, dėsčiau 

agroekologijos kursą; 

• ASU atstovas LST TK 17 (Standartizacijos komitetas); 

• Išskirtinės ž.ū produktų kokybės komisijos narė (žūm); 

• MOSTA ekspertų grupės narė. 

Mokslinio darbo kryptis: Abiotinių ir biotinių sąlygų įtaka augalinės žaliavos ir jos produktų 

kokybei.  
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