Gyvenimo, pedagoginės ir mokslinės veiklos aprašymas
Vardas, pavardė: Ramunė Morkūnienė
Išsilavinimas: Kauno medicinos akademija (dabar LSMU), Farmacijos fakultetas, farmacijos
specialybė, provizoriaus kvalifikacija. 1991 m.
Mokslo laipsnis: biomedicinos mokslų daktarė, 2000 m., disertacija „Širdies mitochondrijų
oksidacinio fosforilinimo sistemos išeminio pažeidimo mechanizmo tyrimas“, valstybinės
registracijos Nr. 017001.
Mokslo vardas: profesorė, 2014 m., atestatas išduotas LSMU, P Nr. 121.
Dabartinės užimamos pareigos:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto dekanė (nuo
2017 m.); Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto
Vaistų chemijos katedros vedėja (nuo 2018 m.), Vaistų chemijos katedros profesorė (nuo 2019 m.);
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto Biochemijos lab. vyresnioji mokslo
darbuotoja (nuo 2012 m.);
Mokslinės veiklos darbo istorija:
1991-1995 m. Kauno medicinos akademijos Biomedicininių tyrimų instituto Biochemijos lab.
jaunesnioji mokslinė bendradarbė; 1995-2000 m. Kauno medicinos universiteto doktorantė; 19952000 m. Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto Biochemijos lab. asistentė;
2000–2010 m. Kauno medicinos universiteto, Biomedicininių tyrimų instituto Biochemijos lab.
mokslo darbuotoja; 2010–2012 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto
Biochemijos lab. mokslo darbuotoja;
Pedagoginės veiklos darbo istorija:
2003-2006 m. Kauno medicinos universiteto Medicinos akademijos Biochemijos katedros lektorė;
2006-2011 m. Kauno medicinos universiteto Medicinos akademijos Biochemijos katedros docentė;
2011-2019 m. Kauno medicinos universiteto Medicinos akademijos Biochemijos katedros
profesorė;
Mokslinių interesų kryptys: ląstelių žūties, uždegimo valdymo ir potencialių apsauginių medžiagų
paieškos ir veikimo mechanizmų išemijos/reperfuzijos ir neurodegeneracinių ligų atvejais tyrimai.
Ląstelių energetinio metabolizmo pokyčių ir reikšmės ląstelių ir audinių išgyvenamumui patologijų
atvejais tyrimai. Įvairių biologiškai aktyvių junginių sąveikos su biomolekulėmis tyrimai.
Moksliniai straipsniai buvo cituojami daugiau nei 800 kartų tarptautinėje mokslinėje spaudoje, h
indeksas = 12;
Vadovavimas ir dalyvavimas mokslo projektuose:
1993-1996 m. Prancūzijos aukštojo mokslo ir švietimo ministerijos projektas „Raumeninės ląstelės
bioenergetika“. Projekto vykdytoja.
1998 m. VMSF mokslininkų grupių projektas "Mitochondrijų vaidmens apoptozės iniciacijoje
tyrimas". Projekto vykdytoja.
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2001 m. VMSF mokslininkų grupių projektas "Estrogenų poveikio širdies mitochondrijoms
tyrimas". Projekto vadovė.
2003 m. VMSF mokslininkų grupių projektas "Estrogenų ir NO reikšmė apsaugant širdies
mitochondrijas nuo išeminių pažeidimų". Projekto vykdytoja.
2004 m. VMSF mokslininkų grupių projektas "Apsauginio estrogenų poveikio miokardo išemijos
metu mechanizmo tyrimas". Projekto vadovė.
2005 m. VMSF mokslininkų grupių projektas "Estrogenų poveikio mitochondrijoms išemijos metu
signalinio mechanizmo tyrimas". Projekto vadovė.
2008 m. VMSF mokslininkų grupių projektas „Mechanizmų, kuriais mitochondrijos reguliuoja
citochromo c redokso būseną ir apoptozę, tyrimas“. Projekto vykdytoja.
2008-2010 m. VMSF/LMT aukštųjų technologijų programos projektas „Patogeninių beta-amiloido
oligomerų detekcija Alzheimerio ligos diagnostikai (AMILOIDE)“. Sutartys: B38/2008, B38/2009
ir AUT-15/2010. Projekto partnerio LSMU dalies vadovė.
2012-2014 m. LMT Lėtinės neinfekcinės ligos programos projektas „Molekuliniai Alzheimerio
ligos patogenezės mechanizmai“ (MALPAMA). Sutartis LIG-04/2012. Projekto vadovė.
2019 m. LSMU-KTU mokslo projektas „o-Chinonmetidų generavimas ir jų konjugatų bei
metabolitų tyrimai Saccharomyces cerevisiae Lag ir Log fazėse"(CHINONMETIDAS). Projekto
vadovė.
2018-2020 m. LMT Lietuva-Japonija dvišalio bendradarbiavimo programos projektas „Alzheimerio
ligos molekulinių veiksnių tyrimai: užląstelinio tau, beta amiloido ir neurouždegimo ryšys“
(INFLAMTAU). Sutartis Nr. S-LJB-18-2. Projekto vadovė.
2018 – 2021 m. J05-LVPA-K-01-0248 pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo
projektai“. „UAB Akvavita investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus
gėrimų pramonėje“. Projekto vykdytoja.
2018-2021 m. Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0036 priemonės Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios
specializacijos srityje projektas ,,Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui
(EXOTARGET)”. Projekto vykdytoja.
Stažuotės užsienio mokslo institucijose:
1993-1994 m. Bordo universitetas II (Prancūzija), Medicininės biochemijos ir molekulinės
biologijos departamentas, finansuotas Prancūzijos vyriausybės Reseau Formation Recherche
programos. Mitochondrijų vaidmens patologiniuose procesuose tyrimas.
1997 m. Bordo universitetas II (Prancūzija), Medicininės biochemijos ir molekulinės biologijos
departamentas, finansuotas Prancūzijos vyriausybės Reseau Formation Recherche programos.
Mitochondrijų kalcio jonų pokyčių išemijos metu tyrimas.
1999 m. Kembridžo universitetas (Anglija), Biochemijos departamentas, finansuotas Royal Society
(Anglija) fondo. Azoto oksido donorų mitochondrijų funkcijoms tyrimas.
2013 m. Probleminių studijų metodikos mokymai, Medicinos fakultetas, Ženevos universitetas
(Šveicarija).
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Dalyvavimas mokymuose:
2000 m. Tarptautinės Biochemikų draugijos kursai „Mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo
sistemos ekspresija ir reguliacija žmogaus patologijų atvejais“, Martina Franka (Italija).
2006 m. LSMU Dėstytojų edukacinės kompetencijos centro mokymai „Probleminis mokymas
(PM). PM studijų programa ir jos kūrimas“. Kaunas (Lietuva).
2008 m. Projektas „Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje“, Nr. BPD2004-ESF2.5.0-03-05/89, Kaunas (Lietuva).
2010 m. Tarptautinė Mitochondrijų fiziologijos vasaros mokykla, Druskininkai (Lietuva).
2011 m. Projektas „Lietuvos Biochemikų draugijos potencialo kurti žinių visuomenę didinimas“ Nr.
VPI-3.1-ŠMM-05-K-01-022 „Tyrėjo darbo kokybės valdymas“, Kaunas (Lietuva).
2012 m. LSMU Dėstytojų edukacinės kompetencijos centro mokymai „Medicinos studijų
programos plėtra“. Kaunas (Lietuva).
2018 m. ŠMM projektas „Studijų prieinamumo didinimas“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-01-0001,
Vilnius (Lietuva).
2018 m. Švietimo mainų paramos fondo mokymai „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir
pasiekimų vertinimo dermė“, Vilnius (Lietuva).

Laimėtos stipendijos
1999 m. FEBS stipendija dalyvauti 25-ame Sidabrinėje FEBS konferencijoje, Kopenhaga (Danija).
2000 m. FEBS stipendija dalyvauti tarptautiniuose Biochemikų draugijos kursuose, Martina Franka
(Italija).
2010 m. LMT stipendija dalyvauti 9-oje tarptautinėje Smegenų energetinio metabolizmo
konferencijoje, Budapeštas (Vengrija).
2015 m. LMT stipendija dalyvauti 12-oje tarptautinėje Alzheimerio ir Parkinsono ligų
konferencijoje, Nica (Prancūzija).
2017 m. LMT stipendija dalyvauti 6-oje tarptautinėje amiloido ligų konferencijoje "Netaisyklingai
sulankstytų baltymų molekulinės perspektyvos" Kolmarden (Švedijos karalystė).
Skaityti paskaitų kursai (LSMU):
Biologinė chemija farmacijos programos studentams anglų ir lietuvių kalbomis (2003 - 2018);
Biologinė chemija ikiklinikinių studijų pagrindų, kraujotakos, neuroendokrininės reguliacijos
moduliuose medicinos programos studentams lietuvių ir anglų kalbomis (2007 - 2019); Medicinos
chemija medicinos ir odontologijos programų studentams anglų kalba (2008 - 2017); Biologinių
struktūrų chemija medicinos ir odontologijos programų studentams anglų kalba (2009 - 2017);
Organizmo antioksidacinė apsauga, jos sutrikimai ir ryšys su ligomis medicinos programos
studentams (2005-2007); Vitaminai ir jų ryšys su ligomis medicinos fakulteto studentams (20062012); Patologiniai molekulinių procesų pagrindai doktorantams (2012 - 2018); Žmogaus ir
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žinduolių organizmo medžiagų apykaita bei jos valdymo mechanizmai doktorantams (2012 - 2019);
Ląstelės biologija jungtinės su KTU programos medicininė chemija magistrantams (2016 - 2017);
Vaistų chemija farmacijos programos studentams lietuvių ir anglų k. (2019-2021).
Narystės:
Tarptautinio žurnalo „Molecules“ redaktorių kolegijos (Topic editor) narė (nuo 2020 m. iki dabar);
Tarptautinio žurnalo „ISRN Cell Biology“ redaktorių kolegijos narė (2010-2017);
Tarptautinio žurnalo „BioFactors“ recenzentė (2019);
Vytauto Didžiojo universiteto (su LSMU, LAMMC ir Lenkijos Nencki eksperimentinės biologijos
institutu) Biochemijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narė (2011-2018);
Lietuvos Biochemikų draugijos narė (nuo 1998 m. iki dabar);
Lietuvos Neuromokslų asociacijos narė (nuo 2009 m. iki dabar);
Tarptautinės širdies tyrimų draugijos narė (2003-2012 m.).
Pažymėjimai
FELASA C pažymėjimas
Kita reikšminga veikla
SAM darbo grupės „Dėl LR asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo nuostatoms,
reglamentuojančioms išplėstinės praktikos vaistininko veiką ir jos sąlygas įgyvendinti“ narė (2020)
SAM Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos narė
(2019-2021)
SAM darbo grupės „Dėl imunoprofilaktikos paslaugų teikimo vaistinėse įteisinimo“ narė (20192020)
ŠMSM SKVC vykdomo projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ Farmacijos
studijų krypties aprašo ekspertų grupės vadovė (2019-2020)
Europos komisijos DG GROW projekto 817/PP/GRO/IMA/19/1131/10885 „MAPPING AND
ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS FOR SECTORAL PROFESSIONS UNDER DIRECTIVE
2005/36/EC: LOT 2: THE PROFESSION OF PHARMACIST“ nacionalinė ekspertė (pateikta
vertinimui) (2020)
COST projekto „TRanslational European network on AntipsychoTics-induced paediatric MEtabolic
disorders“ dalyvė (pateiktas vertinimui) (2020)
LSMU Senato narė, LSMU Senato sekretorė, LSMU Ginčų komisijos narė (2020-2025)
Farmacijos fakulteto tarybos narė, Farmacijos fakulteto Nuolatinės Studijų ir mokslo komisijos narė
(2017-2021).
MOSTA palyginamojo ekspertinio vertinimo LSMU Farmacijos vertinamojo vieneto už duomenų
pateikimą vadovė (2018)
Lietuvos verslo ir paramos agentūros MTEP projektų ekspertė (2016)
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LMT Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ metinių ir baigiamosios
ataskaitų rengimo grupės narė (2013-2015),
Kalbos: lietuvių (gimtoji), anglų, rusų
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