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Išsilavinimas 

2018 m. lapkritis doktorantūros studijos CWTS (Centre for Science and Technology Studies) 
Leideno universitetas, Nyderlandai  

1996–1998 m. Vadybos magistro laipsnis, Inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistrantūros studijos, Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas 

1980–1985 m. Inžinierius-sistemotechnikas, Kauno politechnikos institutas (dabar – Kauno technologijos 
universitetas) 

Darbo patirtis 

2021 m. vasaris Mykolo Romerio universitetas, jaunesnioji mokslo darbuotoja 

2006–2019 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) leidyklos direktorė 

1985–2005 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI – dabar VGTU) Skaičiavimo centro  
darbuotoja, vėliau – VGTU leidyklos Maketavimo skyriaus vedėja 

Darbai ir atsakomybės (einant leidyklos direktorės pareigas): studijų leidinių, mokslo žurnalų, konferencijų rinkinių ir 
kitų leidinių leidybos organizavimas ir koordinavimas. Siekdama aukštų standartų, inicijavau pažangių elektroninių 
sistemų, atitinkančių universiteto poreikius ir galimybes, diegimą. Aiškinausi, kas yra siūloma Lietuvoje ir užsienyje, 
vykdžiau derybas, dalyvavau viešųjų pirkimų procesuose, koordinavau naujai diegiamų sistemų darbus iki sklandaus 
pradėtų projektų veikimo. Daugiausiai pastangų įdėta į šiuos projektus:  2010 m. – pirmoji Lietuvoje akademinių 
elektroninių knygų platforma; 2011–2017 m. – bendra mokslo žurnalų leidyba su tarptautine akademine leidykla 
Taylor & Francis; 2013–2016 m. – elektroninių sistemų konferencijoms diegimas; 2016 m. – pradėta verstinių 
vadovėlių leidyba (LMT projektas); 2017 m. pabaiga – įdiegta tarptautinius standartus atitinkanti mokslo žurnalų 
leidybos platforma; VGTU leidykla sulaukė stažuotojų iš Latvijos, Brazilijos, Kinijos; ne tik aš, bet ir dauguma leidyklos 
darbuotojų kvalifikaciją kėlė tarptautinėse stažuotėse, konferencijose ir knygų mugėse; VGTU leidykla tapo žinoma 
Lietuvoje ir užsienyje. 

Visuomeninė veikla 

2014–2018 m. – Tarptautinė organizacijos  Crossref valdybos narė.  

2013–2019 m. – Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) prezidentė  

2010–2013 m. – LMPA steigėja ir Valdybos pirmininkė  https://serials.lt/home/  

Buvau LMPA inicijuotų konferencijų ir įvairių renginių sumanytoja bei pagrindinė organizatorė: „Mokslo žurnalų 
leidyba Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“ (2018 m.); „Mokslo žurnalo recenzavimo kokybė – ar galima išmatuoti?“ 
(2017 m.); „Technologijos, keičiančios mokslo vertinimą“ (2014 m.);  „Mokslo žurnalų leidyba: plagijavimo prevencija ir 
leidybos etika“ (2012 m.);  „Mokslometrija: mokslinė publikacija ir jos vertė“ (2012 m.);  „Mokslometrijos darbo 
įrankiai: ką apie juos žinome ir kaip juos naudojame“  (2011 m.). Išsamiai apie  LMPA  renginius ir jų programas bei 
atliktą tyrimą Lietuvos mokslo žurnalų reitingas (2016 m.)   

Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 

1. E. Dagienė (pateiktas). Prestige of scholarly book publishers: an investigation into criteria, processes, and practices 
across countries. Research Evaluation  https://arxiv.org/abs/2008.06008  

2. E. Dagienė, A. Kriščiūnas, G. Tautkevičienė & S. Maskeliūnas. (2019). Impact of National Research Assessment 
Exercises on Monographs and Scholarly Books authored by the Lithuanian Researchers. In Proceedings of ISSI 2019 
Rome: 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference. 

3. Dagienė, E., & Krapavickaitė, D. (2016). How researchers manage their academic activities. Learned Publishing, 
29(3), 155–163. https://doi.org/10.1002/leap.1030 

4. Dagiene, E., & Sandström, U. (2015). Dynamics between national assessment policy and domestic academic 
journals. In Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics 
Conference. 
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5. Maskeliunas, S., Sandström, U., & Dagiene, E. (2015). Evolution of research assessment in Lithuania 2005-2015. In 
Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference. 

6. Dagienė, E. (2014). Findings of the Survey on Prevention of Plagiarism in Lithuanian Research Journals. Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, 110, 1283–1294. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.975 

7. Dagiene, E. (2013). Progressive Opportunities for Research Journal Publishing. In Journal Publishing in Developing, 
Transition and Emerging Countries (pp. 11–23). Centre for Evaluation in Education and Science.  

8. Dagienė, E. (2011). Web of Science ir Google Scholar mokslometrinių rodiklių palyginimas. Mokslo Ir Technikos 
Raida / Evolution of Science and Technology, 3(2), 162–178. https://doi.org/10.3846/est.2011.13 

9. Zavadskas, E. K., Kirvaitis, R., & Dagienė, E. (2011). Scientific publications released in the Baltic States. 
Scientometrics, 88(1), 179–190. https://doi.org/10.1007/s11192-011-0394-x 

10. Paliulis, N. K., & Dagienė, E. (2009). Akademinė elektroninė leidyba Lietuvoje: požymiai, galimybės, problemos. 
Verslas: Teorija Ir Praktika / Business: Theory and Practice, 10(2), 159–171.  

Dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir su mokslo vertinimu susijusiuose mokymuose  

2021 m. – planuoju pateikti publikacijas konferencijoms: (1) ISSI2021, the 17th International Society of Scientometrics 
and Informetrics Conference, Leuven, Belgium  ir  (2) dėl pandemijos perkelta į 2021 m. STI2020  

2020 m. – Metrics 2020: Workshop on Informetric and Scientometric Research (SIG/MET) Program. Skaičiau pranešimą 
Assessment of scholarly books: Academic publishing through the ISBN lens (šia tema planuojami du straipsniai) 

2020 m. – EASST4S, virtuali mokslo konferencija, organizuota the Society for Social Studies of Science (4S) and the 
European Association for the Study of Science and Technology (EASST). Skaičiau pranešimą sekcijoje Inclusion in 
scientific communities: Lithuanian Researchers and Policymakers Regarding the Inclusion into Global Knowledge 
Production: the Publishing of Books – (su vadovu rengiame straipsnį) 

2019 m. – ISSI 2019, the 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Roma, Italija 

2018 m. – The CWTS Scientometrics Summer School, Leidenas, Nyderlandai 

2018 m. – STI2018, the 23rd International Conference on Science and Technology Indicators, Leidenas, Nyderlandai   

2017 m. – STI2017, the 22nd International Conference on Science and Technology Indicators, Paryžius, Prancūzija 
Dagienė E., Petrauskaitė R. & Sandström U. (2017) Lithuanian Research Journals: Are They Ready for Altmetrics 
Ranking? (abstract ALT7)  https://sti2017.paris/full-programme/  

2015 m. – ISSI 2015, the 15th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, 
Stambulas, Turkija 

Conference days of The European Summer School for Scientometrics:  
esss 2013, Humboldt University Berlin (Germany); esss 2012, Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) 

Kita susijusi veikla ir publikacijos 

2016 m. – Irene Hames knygos „Peer Review and Manuscript Management in Scientific Journals“  vertimo į lietuvių 
kalbą inicijavimas ir dalykinis redagavimas:  Recenzavimas ir rankraščių tvarkyba mokslo žurnalų leidyboje, Vilnius: 
2016, 246 p. ISBN 978-609-8149-01-2.  https://serials.lt/knyga-peer-review-lt    

Dagiene, E. (2011). Changes in Lithuanian research journal publishing in 2009–2010. Sciecominfo, 7(1). 

Stažuotės, padėjusios suvokti akademinės leidybos specifiką ir atlikti dabartinius tyrinėjimus:  Oxford University Press 
(Journal Department, 2010, UK); Edinburgh University Press (2011, UK); Boğaziçi University Press (2015, Turkey). 

Asmeninės savybės ir kiti gebėjimai 

Visada vadovaujuosi principu: „ką darai, daryk gerai“, bet geriausio rezultato siekiu optimaliomis priemonėmis. Tikslus 
įgyvendinti  padeda komunikabilumas ir gebėjimas motyvuoti ne tik komandoje dirbančius kolegas, bet ir partnerius. 
Be to, iš prigimties esu optimistė, todėl rankų nenuleidžiu net ir sudėtingiausiose situacijose.  

Supratusi, kad akademinėje leidyboje neužsibūsiu, prisiminiau seną svajonę tapti mokslininke. Pradėjau tyrinėjimus 
mokslo komunikacijos ir mokslo vertinimo srityse, dalyvavau mokslinėse konferencijose, bet dariau tai savamoksliškai. 
Norėdama įgyti mokslininkės statusą, įstojau į doktorantūrą Leideno universiteto CWTS centre, kuris laikomas Olimpu 
mokslo vertinimo srityje. Doktorantūros metu mokausi kokybinių ir kiekybinių mokslo tyrimų metodų, programavimo 
Python ir SQL kalbomis, kokybiniams duomenims koduoti ir analizuoti naudoju Atlas.ti paketą, įgytas žinias pritaikau 
atlikdama tyrimus. Įsitikinau – noriu būti mokslininke. 
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