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2009 m. Vytauto Didžiojo universitete atlikta humanitarinių
mokslų habilitacijos procedūra.
1998 m. Vytauto Didžiojo universitete apginta humanitarinių
mokslų daktaro disertacija .
1987 m. Vilniaus universitete suteikta filologo, lietuvių
kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija.
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KALBOS

Filologijos mokslų daktarė (PhD),
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų
fakulteto Lituanistikos katedros profesorė
Humanitariniai mokslai
Filologija
Lietuvių rašomosios kalbos istorija, Lietuvių kalbos fonetika
ir akcentologija, Pasaulio kalbos ir jų klasifikacijos, Kalbų
tipologija ir kontaktai (bakalaurams);
Moderniosios kalbotyros kryptys (magistrantams);
Kalbotyros kryptys ir metodai (doktorantams).
Sakytinės lietuvių kalbos tyrimai: akustinės garsų ypatybės,
fonotaktika, kirčiavimo dėsningumai, normos ir vartosena,
kalbos ritmika, taikomoji kalbotyra.
2007–2012 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.
2006–2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos
katedros vedėja.
1989–1994 m., 2004–2010 m. dirbo Kauno technologijos
universitete, Lietuvių kalbos katedroje, Kalbotyros katedroje
(asistente, docente, profesore).
lietuvių – gimtoji;
rusų, anglų – gerai;
lenkų, latvių, vokiečių – pagrindai
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TARPTAUTINIUOSE IR LIETUVOS
PROJEKTUOSE

Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamas projektas
„Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo
stiprinimas“ (2013–2014, tyrėja).
Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas „Nacionalinės
lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos“ projektas
„Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas:
intonacija, ritmas ir loginis kirtis“ (2012–2014, vadovė).
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas
„Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų
funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos“
projektas „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos
normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“
(2011–2013, vadovė).
Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas „Mokslininkų
iniciatyva parengti projektai“ veiklos projektas „Foneminė
lietuvių kalbos žodžių ir morfemų struktūra: jų tipai,
distribucija, morfemų sankloda“ (2011–2012, vadovė).
Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių
projektas „Morfeminė lietuvių kalbos žodžių struktūra
(MORFEMA)“ (2010–2011, vadovė).
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Valstybinio mokslo ir studijų fondo „Lituanistikos mokslinių
tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007–2008 metų programos“
projektas „Internetiniai ištekliai: anotuotas lietuvių kalbos
tekstynas ir anotavimo priemonės (ALKA 2)“ (2007–2008,
vadovė).
Lietuvos mokslo tarybos ekspertė.
Tarptautinės bazės „Lituanistika“ ekspertė.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo
pakomisės kviestinė ekspertė.
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Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso
Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti
„Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“. Vilniaus
universitetas, 2016 m. spalio 19–21 d.
3. Kazlauskienė, Asta, Dereškevičiūtė Sigita, Edmundas
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Latvian. X International Workshop on Balto-Slavic
Accentology (IWoBA X). Liubliana, Slovenia, October 1618, 2014.
4. Kazlauskienė, Asta. Phonological Processes at the

Juncture of Morphemes in Lithuanian. Neue Forschungen
zur Syntax und Morphologie der baltischen Sprachen.
Greifswald–Lubmin, Germany, May 29-30, 2014.
5. Raškinis, Gailius; Kazlauskienė, Asta. From speech
corpus to intonation corpus: clustering phrase pitch contours
of Lithuanian. NODALIDA 2013: proceedings of the 19th
Nordic conference of computational linguistics. Oslo
university, Norway, May 22–24, 2013.
6. Kazlauskienė, Asta. Ударение как элемент ритма в
балтийских языках. IX International Workshop on BaltoSlavic Accentology (IWoBA IXI). July 6-8, 2013. Pula,
Croatia.
7. Kazlauskienė, Asta. Lietuvių kalbos ritmas metrinės
fonologijos požiūriu. Tarptautinė mokslinė konferencija
profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti
„Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir
perspektyvos“. Vilnius, 2013 m. spalio 25 d.
8. Kazlauskienė, Asta. Statistical Regularities of the
Accentuation of the contemporary Lithuanian language
(Статистические
закономерности
акцентологии
современного литовского языка). VIII International
Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA VIII).
Novi Sad, Serbia, July 6-8, 2012.
9. Kazlauskienė, Asta. Intonaciškai anotuotas lietuvių kalbos
garsynas. XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto.
Vilniaus edukologijos universitetas, 2012 m. rugsėjo 27–28
d.
10. Kazlauskienė, Asta. Lietuvių kalba pasaulio kalbų
ritmikos klasifikacijoje. Profesoriaus Alekso Girdenio
atminimo konferencija. Vilniaus universitetas, 2012 m.
spalio 18–20 d.

