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Dr. Aurelijos Ulbinaitės mokslinė stažuotė Taivane 
 
Verslo katedros lektorė dr. Aurelija Ulbinaitė š. m. gegužės - rugsėjo mėn. stažavosi Taipėjuje, 

Taivane, Kinijos Liaudies Respublikoje. Dėstytoja dalyvavo Taivano vyriausybės skelbtame 
mokslinio skatinimo socialinės srities tyrėjams konkurse, buvo atrinkta ir pakviesta stažuotis į 
Taivaną. Tarp 101 programos pasaulio mastu dalyvių dr. Aurelija Ulbinaitė tapo vienintele 
atrinktąja tiek iš Lietuvos, tiek iš Baltijos šalių. 

Dr. Aurelija Ulbinaitė penkių mėnesių stažuotę atliko Nacionaliniame Taipėjaus technologijos 
universitete, Verslo vadybos departamente, departamento vadovo profesoriaus dr. Jung-Fa Tsai 
kuruojamoje grupėje, kurių narių pagrindiniai moksliniai interesai yra sutelkti į sprendimų 
priėmimo vadybą, informacijos vadybą, optimizavimo teoriją ir taikymą. 

Stažuotės metu dr. Aurelija Ulbinaitė anglų kalba dėstė "Draudimo verslo" dalyką 
magistrantams ir doktorantams Nacionaliniame Taipėjaus technologijos universitete (NTUT), 
Verslo vadybos departamente, Taipėjuje, recenzavo magistro darbus bei dalyvavo Vadybos ir verslo 
administravimo magistro darbų gynimo komisijoje, rengė Vilniaus universiteto, Ekonomikos 
fakulteto, Verslo katedros ir savo mokslinės veiklos bei tyrimų pristatymus įvairioms universiteto 
bendruomenėms, tarp jų - Verslo vadybos departamento vadovo profesoriaus dr. Jung-Fa Tsai 
vadovaujamai magistrantų ir doktorantų grupei, visų kursų ir studijų formų NTUT Vadybos 
padalinio doktorantams, NTUT vice-prezidento profesoriaus dr. Chii-Ruey Lin vadovaujamai 
"Diamond research group" mokslinių tyrimų grupei, vietiniams ir užsienio studentams, 2014 m. 
pradėjusiems studijas NTUT Verslo vadybos departamento Tarptautinėje Vadybos ir verslo 
administravimo programoje. 

Dr. Aurelija Ulbinaitė dalyvavo profesoriaus Jung-Fa Tsai paskaitose-seminaruose 
magistrantams ir doktorantams, klausėsi ruošiamų magistro ir disertacinių darbų rezultatus 
pristatančius bei konferencijoms ruošiamus pranešimus, juos vertino ir konsultavo studentus. 

Dr. Aurelija Ulbinaitė tiek rengiamų seminarų bei pristatymų studentams ir mokslininkams 
metu, tiek bendraudama su vietiniais gyventojais, tiek remdamasi vietos institucijų statistine 
informacija bei moksline literatūra, viso savo vizito metu aiškinosi draudimo paslaugų vartotojų 
elgsenos Taivane ypatumus. 

Š. m. rugpjūčio 6-8 d. dr. Aurelija Ulbinaitė dalyvavo NTUT Verslo vadybos departamento 
Taipėjuje organizuotoje Tarptautinėje jungtinėje konferencijoje "2014 International Conference on 
Business, Information, and Cultural Creative Industries (ICBIC 2014)" ir "2014 International 
Conference on Education, Psychology, and Social Sciences (ICEPS 2014)", kurioje kaip pagrindinė 
konferencijos pranešėja pristatė pranešimą (Keynote speech) "Insurance service consumer 
behaviour rationale in emerging insurance markets", taip pat su bendraautore iš Singapūro 
nacionalinio universiteto konferencijos sesijų metu pristatė pranešimą "Health insurance in 
Singapore: health protection vs. healthcare costs". Be to, dėstytoja prisidėjo prie šios tarptautinės 
konferencijos, kurioje iš viso dalyvavo 169 (iš 364) atrinktųjų pranešimų autoriai iš 34 pasaulio 
šalių, organizavimo ir įgyvendinimo. 

Stažuotės metu dr. Aurelija Ulbinaitė dalyvavo ir Taivano nacionalinės centrinės bibliotekos 
rengiamuose kitų programos dalyvių mokslinių tyrimų pristatymuose bei organizuotose 
mokslininkų ir tyrėjų išvykose. 

Be to, stažuotės metu dr. Aurelija Ulbinaitė Nacionaliniame Taivano normal universiteto 
(NTNU) Mandarinų kalbos mokymo centre (MTC) intensyviai mokėsi tradicinės kinų mandarinų ir 
sėkmingai išlaikė tarpinius ir baigiamuosius kalbos kursų ciklo egzaminus. 

Stažuotės programa buvo pakankamai įtempta ir intensyvi. Veiklos apimties ir turinio požiūriu 
pati dr. Aurelija Ulbinaitė ją vertina kaip itin turiningą ir produktyvią.  

Dr. Aurelija Ulbinaitė labai džiaugiasi dalyvavusi programoje ir mano, kad visas universiteto 
akademinis personalas privalėtų bent kelis kartus per akademinius metus išvykti akademiniams 
vizitams į užsienio šalių mokslo institucijas ir/ar mokslo renginius tiek pasisemti žinių, tiek 
susipažinti su naudojamais dėstymo metodais, tiek su akademinės veiklos organizavimo formomis 
ir turiniu, tiek užmegzti tarptautinius ir tarpinstitucinius bendradarbiavimo ryšius. 

Dr. Aurelija Ulbinaitė nuoširdžiai dėkoja Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dekanui 
profesoriui Jonui Martinavičiui, suteikusiam galimybę išvykti į stažuotę, taip pat nuoširdžiai dėkoja 
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Verslo katedros vedėjai profesorei Marijai Kučinskienei bei naujajai Verslo katedros vedėjai 
docentei Aidai Mačerinskienei, palaikiusioms jos mokslinį vizitą. 

Dr. Aurelija Ulbinaitė taip pat nuoširdžiai dėkoja Nacionalinio Taivanio technologijos 
universiteto Verslo vadybos departamento vadovui profesoriui dr. Jung-Fa Tsai, ne tik priėmusiam 
atlikti stažuotę jo padalinyje, bet ir geranoriškai kuravusiam veiklą visos stažuotės laikotarpiu bei 
besirūpinusiam visapusiška mokslinio vizito kokybe.  

親愛的蔡教授榮發：衷心的謝謝您在我在台灣時給予的一切幫忙及教導。願，您一切

安好，一切順利。獻上我最衷心的感謝及祝福。衷心的感謝您的指導與協助。 
Stažuotę finansavo Taivano užsienio reikalų ministerija. 
 

 
Dr. Aurelija Ulbinaitė kartu su Taivano užsienio reikalų ministerijos programos dalyviais, šios 

ministerijos atstovais bei Taivano nacionalinės centrinės bibliotekos atstovais  
"Visiting Scholars' Dragon Boat Festival Feast" renginyje mokslininkams ir tyrėjams  

Taivano nacionalinėje centrinėje bibliotekoje Taipėjuje 2014 m. gegužės 26 d. 
 

 
Dr. Aurelija Ulbinaitė 2014 m. birželio 18 d. pravedė mokslinį seminarą  

Nacionalinio Taipėjaus technologijos universiteto Vadybos padalinio doktorantams  
ir pristatė pranešimą "Systematic evaluation of in the Lithuanian insurance market:  
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research overview" apie savo mokslinę veiklą ir tyrimus  
 

 
Dr. Aurelija Ulbinaitė 2014 m. birželio 28 d. pristato pranešimą apie Vilniaus universiteto, 

Ekonomikos fakulteto, Verslo katedros ir savo mokslinę veiklą bei tyrimus Nacionalinio Taipėjaus 
technologijos universiteto vice-prezidento profesoriaus dr. Chii-Ruey Lin (pirmas nuotraukos 

kairėje) vadovaujamai "Diamond research group" mokslinių tyrimų grupei 
 

 
Dr. Aurelija Ulbinaitė su Nacionalinio Taipėjaus technologijos universiteto vice-prezidento 
profesoriaus dr. Chii-Ruey Lin (antras iš dešinės) vadovaujama "Diamond research group" 

mokslinių tyrimų grupe 2014 m. birželio 28 d. 
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Dr. Aurelija Ulbinaitė Taivano užsienio reikalų ministerijos programos dalyvių mokslinės veiklos 

pristatymuose 2014 m. liepos 1 d. 
 

 
Dr. Aurelija Ulbinaitė Taivano užsienio reikalų ministerijos programos dalyvių mokslinės veiklos 

pristatymuose 2014 m. liepos 1 d. 
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Dr. Aurelija Ulbinaitė Nacionalinio Taivano normal universiteto Mandarinų kalbos mokymo centre 

2014 m. liepos 17 d. pristato pranešimą kinų kalba "我在臺北的生活",  
kuris yra tarpinio kinų kalbos egzamino dalis (įrašyto video fragmentas) 

 

 
Dr. Aurelijos Ulbinaitės studentas magistrantas David Yuan-Chia Zhang (trečias iš kairės)  

2014 m. liepos 18 d. pristatė "Draudimo verslo" dalyko pranešimą "Measuring the efficiency of 
Taiwan life insurance industry by data envelopment analysis (DEA)" anglų kalba 
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Dr. Aurelijos Ulbinaitės studentas magistrantas Brian Chih-Tsung Tsai (trečias iš dešinės)  
2014 m. liepos 25 d. pristatė "Draudimo verslo" dalyko pranešimą "Insurance fraud: types, 

determinants and counter measures" anglų kalba 
 

 
Dr. Aurelijos Ulbinaitės studentas magistrantas Marshall Shiun-Huei Li (pirmas iš dešinės)  

2014 m. liepos 25 d. pristatė "Draudimo verslo" dalyko pranešimą  
"Can the world exist without insurance" anglų kalba 
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Dr. Aurelijos Ulbinaitės studentė magistrantė Vicky Feng-Lin Zhang (antra iš dešinės)  

2014 m. liepos 25 d. pristatė "Draudimo verslo" dalyko pranešimą  
"National health insurance system in Taiwan: strenghts and weeknesses" anglų kalba 

 

 
Prof. dr. Jung-Fa Tsai ir dr. Aurelija Ulbinaitė Tarptautinės jungtinės konferencijos Taipėjuje "2014 
International Conference on Business, Information, and Cultural Creative Industries (ICBIC 2014)" 
ir "2014 International Conference on Education, Psychology, and Social Sciences (ICEPS 2014)" 

metu 2014 m. rugpjūčio 7 d. 
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Dr. Aurelija Ulbinaitė, pagrindinė Tarptautinės jungtinės konferencijos Taipėjuje "ICBIC 2014" ir 

"ICEPS 2014" pranešėja (Keynote speeker), 2014 m. rugpjūčio 7 d. pristato savo pranešimą 
"Insurance service consumer behaviour rationale in emerging insurance markets" 

 

 
Po pranešimo "Insurance service consumer behaviour rationale in emerging insurance markets" 

2014 m. rugpjūčio 7 d. dr. Aurelija Ulbinaitė atsako į Tarptautinės jungtinės konferencijos Taipėjuje 
"ICBIC 2014" ir "ICEPS 2014" dalyvių klausimus  
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Dr. Aurelija Ulbinaitė ir prof. dr. Jung-Fa Tsai (pirmas iš dešinės) Tarptautinės jungtinės 

konferencijos Taipėjuje "ICBIC 2014" ir "ICEPS 2014" metu 2014 m. rugpjūčio 7 d. 
 

 
Dr. Aurelija Ulbinaitė kartu su Tarptautinės jungtinės konferencijos Taipėjuje "ICBIC 2014" ir 

"ICEPS 2014" dalyviais ir organizatoriais 2014 m. rugpjūčio 8 d. - 
prof. dr. Jung-Fa Tsai (antras iš dešinės), dr. Penny Pei-Chun Wang (penkta iš dešinės) bei 

Nacionalinio Taipėjaus technologijos universiteto Verslo vadybos departamento laboratorijos 744 
magistrantūros ir doktorantūros studentais 
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Dr. Aurelija Ulbinaitė kartu su Nacionalinio Taivano normal universiteto Mandarinų kalbos 

mokymo centro kinų kalbos dėstytoja Julia Chiang (priekyje) bei savo ir dar vienos grupės nariais 
2014 m. rugpjūčio 12 d. dalyvavo išvykstamojoje kinų kalbos paskaitoje Shifen mieste 

 

 
Dr. Aurelija Ulbinaitė kartu su kinų kalbos dėstytoja Julia Chiang (viduryje) bei grupės nariais 

Nacionalinio Taivano normal universiteto Mandarinų kalbos mokymo centre  
2014 m. rugpjūčio 18 d. 
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Dr. Aurelija Ulbinaitė kartu Taivano užsienio reikalų ministerijos programos dalyviais, šios 

ministerijos atstovais bei Taivano nacionalinės centrinės bibliotekos atstovais 2014 m. rugsėjo 10 d. 
dalyvavo programos dalyvių - mokslininkų ir tyrėjų išvykoje - Yilan miesto Toucheng miestelyje  

 

 
Dr. Aurelija Ulbinaitė kartu Taivano užsienio reikalų ministerijos programos dalyviais, šios 

ministerijos atstovais bei Taivano nacionalinės centrinės bibliotekos atstovais 2014 m. rugsėjo 10 d. 
dalyvavo programos dalyvių - mokslininkų ir tyrėjų išvykoje - Yilan miesto Toucheng miestelyje  
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Dr. Aurelija Ulbinaitė, prof. dr. Jung-Fa Tsai ir dr. Penny Pei-Chun Wang (abu šalia iš kairės)  

kartu su Nacionalinio Taipėjaus technologijos universiteto Verslo vadybos departamento  
744 laboratorijos magistrantūros ir doktorantūros studentais 2014 m. rugsėjo 26 d. - Susitikimas su 

studentais dėstytojų dienos, kuri Taivane minima rugsėjo 28 d., proga 
 

 
Dr. Aurelija Ulbinaitė su pagrindiniais Taivano užsienio reikalų ministerijos programos kuratoriais 
Mario Chen ir Grace Wang Taivano nacionalinės centrinės bibliotekos Kinų kalbos studijų centre 

2014 m. rugsėjo 30 d. 
 


