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KONTAKTAI
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IŠSILAVINIMAS

2002–2010 m.

Vytauto Didžiojo universitete parengta
disertacija ir įgytas filologijos mokslų
laipsnis.

2000–2002 m.

Lietuvių kalbos studijos Vytauto Didžiojo universitete
(magistro kvalifikacinis laipsnis).

1996–2000 m.

Lietuvių filologijos studijos Vilniaus universiteto
Kauno humanitariniame fakultete (bakalauro
kvalifikacinis laipsnis).

daktaro
daktaro

MOKSLO LAIPSNIS

Filologijos mokslų daktarė (PhD), (Vytauto Didžiojo universitetas,
Lietuva)

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių
kalbos katedros lektorė.
Kompiuterinės lingvistikos centro mokslo darbuotoja.

MOKSLO SRITIS

Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

Filologija

DĖSTOMI DALYKAI

Lietuvių kalbos sintaksė, Specialybės kalbos kultūra: teologijos kalba
(bakalaurantams);
Terminologija ir terminografija (magistrantams).

MOKSLINIŲ INTERESŲ
KRYPTYS

Tekstynų lingvistika, sintaksė, semantika, terminologija

ANKSTESNĖ PROFESINĖ
VEIKLA

2010-09-01–2011-06-30 Mykolo Romerio universiteto
saugumo fakulteto Humanitarinių mokslų katedros lektorė.

Viešojo

2008–2011 m. (su pertraukomis) Vytauto Didžiojo universiteto
katedros asistentė.
2003–2008 m. (su pertraukomis) Vytauto Didžiojo universiteto
Kompiuterinės lingvistikos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja.
2002–2003 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos
centro lingvistė.
KALBOS

Lietuvių – gimtoji;
anglų, rusų – labai gerai;
italų – pagrindai.

DALYVAVIMAS
TARPTAUTINIUOSE IR
LIETUVOS PROJEKTUOSE

1. 2015 m. „Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas“ (Nr. MTI02/2015) (031509).
2. 2014 m. 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-08V priemonės „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ projektas
„Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos

mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (Nr. VP12.2-ŠMM-08-V-02-006) (finansavimo šaltinis – ES struktūrinė parama;
sąmatinė vertė 2 753 881 Lt).
3. 2013–2014 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP23.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ projektas
„Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui,
lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams“ (projekto kodas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007) (finansavimo šaltinis – ES struktūrinė
parama; sąmatinė vertė 11 mln. Lt).
4. 2011–2012 m. Latvia–Lithuania Cross Border Cooperation
programme projektas „Development of Research Infrastructure for
Education in the Humanities in Eastern Latvia, Lithuania (HipiLatLit)“
(nr. LV-LT/2.1./LLIII-207/2010/) (finansavimo šaltinis – ES
tarpvalstybinės Lietuvos–Latvijos bendradarbiavimo programos lėšos;
sąmatinė vertė 395,8 tūkst. eurų).
5. 2010–2012 m. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų
programos projekto „Švietimo ir mokslo terminų automatinis
identifikavimas (ŠIMTAI 2)“ (nr. LIT-2-44) (sąmatinė vertė 240 tūkst.
Lt).
6. 2002–2005 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Lietuvos
Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005
metais“ programos projektas Tęstiniam lietuvių kalbos tekstynui rengti.
LAIMĖTI GRANTAI IR
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/
EKSPERTAVIMAS

2008 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo įsteigta doktoranto
stipendija doktorantūros moksliniams tyrimams.

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE

VDU mokslo klasterio „Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir
technologijų kūrimas bei taikymas“ narė

KITA INFORMACIJA

Konferencijos 2011–2015 m.:
1. Bielinskienė A., Kovalevskaitė J., Boizou L. Termininių kontekstų
atpažinimas specializuotame tekstyne taikant modelių metodą.
Tarptautinė mokslinė Lietuvių kalbos instituto konferencija:
Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos. Vilnius,
2013 m. spalio 10–11 d.
2. Boizou L., Kovalevskaitė J., Utka A. Towards the automatic
extraction of term-defining contexts in Lithuanian. Human language
technologies – the Baltic perspective: the fifth international conference
Baltic HLT, Tartu, Estonia, October 4–5, 2012.
3. Utka A., Levane-Petrova, K., Bielinskienė A., Kovalevskaitė, J.,
Rimkutė E., Vevere D. Lithuanian-Latvian-Lithuanian parallel corpus.
Human language technologies – the Baltic perspective: the 5th
international conference Baltic HLT, Tartu, Estonia, October 4–5,
2012.

