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Išsilavinimas: Dr. 1999-2003, Vytauto Didžiojo universitetas (socialiniai mokslai, 

edukologija). Daktaro disertacija apginta 2003 m. gruodžio 19 d. Diplomo 

nr. DA012265 

M.A. 1994-1996, Vytauto Didžiojo universitetas (anglų literatūrologija). 

Diplomo nr. HM-036, išd. 1996-06-18. 

B.A./M.A. 1979-1983, Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas (anglų 

kalbos specialybė). Diplomo nr. ŽV 299297, registr. Nr. 14909, išd. 

1983-06-29. 
  

Mokslo laipsnis: socialinių mokslų daktaro laipsnis 

(Daktaro diplomo Nr. DA012265, išd. 2004-04-06). 
 

Pedagoginis vardas docento (Humanitariniai mokslai) pedagoginis vardas (VDU, 2008-10-

15; Nr. D-051) 

 profesoriaus (Humanitariniai mokslai) pareigos (VDU, 2012-06-27) 
 

Mokslinių interesų kryptys: literatūrologija, Amerikos ir Europos regionizmo studijos, anglų kalbos 

dėstymo metodologija 
 

Pagrindinio darbo vieta: Anglų filologijos katedra, Humanitarinių mokslų fakultetas, VDU 
  

Ankstesnė profesinė –  

pedagoginė veikla: Nuo 2016-09-01 VDU, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų 

katedra, prof. 

Nuo 2012-09-01 VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų filologijos 

katedros vedėja, prof. 
Nuo 2009-09-01 VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų filologijos 

katedros vedėja, doc. dr. 
 Nuo 2008-10-15 VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų filologijos 

katedra, docentė 

 Nuo 2006-09-01 iki 2008-10-15 VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų 

filologijos katedra, einanti docento pareigas po konkurso, įvykusio 2006 m. 

birželio mėn. 

Nuo 2005-12-20 iki 2006-08-31 VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų 

filologijos katedra, laikinai einanti docento pareigas iki konkurso (iki 2006 m. 

birželio mėn.) 

2004-09-01 iki 2005-12-19 VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų 

filologijos katedra, lektorė dr. 

2003-09-10 iki 2004-08-31 VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų 

filologijos katedra, asistentė 

1999-2003 VDU, Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos katedra, 

doktorantė; VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų filologijos katedra, 

asistentė 

1996-09-01 iki 1999-08-31 VDU, Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų 

filologijos katedra, asistentė 

1983-1996 Kauno J. Jablonskio vid. m-la, anglų kalbos ir literatūros mokytoja 
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Pedagoginis darbo stažas VDU – 20 metų  

Bendras pedagoginis darbo stažas – 33 metai        

Mokslinė veikla: 1999-2003 doktorantrūros studijos Edukologijos katedroje, Socialinių mokslų 

fakultete, VDU. Darbo tema: „Rašinio užsienio kalba mokymo(si) sintetinė 

paradigma“ (vadovas: prof., habil. dr. Vytautas Šernas) 
   
 Nuo 1996 iki dabar dirba Anglų filologijos katedroje, VDU, dėsto įvairius kursus 

anglų filologijos dieninių ir neakivaizdinių studijų bei magistrantūros studijų 

programose, rengia publikacijas pagal mokslinių tyrimų sritis. 
 

Dėstytų ir dėstomų kursų sąrašas (visi kursai dėstomi anglų kalba): 
 „Britų literatūros apžvalga“ (XX amžius),   

„Amerikiečių literatūros apžvalga“ (IX – XXI a.), 

„Anglų kalbos fonetika“, 

„Teksto analizė“, 

„Dramos teorija“ (Aristotelis, Šekpyras, Williams, Synge, Shaw, Wilder, Pinter, Stein ir kt.), 

2008 m. paruošta medžiaga nuotolinio kurso dėstymo variantui „Blackboard“, vėliau 

Moodle aplinkoje. 

„Apsakymo teorija“ (modernizmo epocha), 

„Šiuolaikinės anglų kalbos dėstymo teorijos“ (XX a. anglų kalbos metodologija) 

„Anglų kalbos dėstymo metodika“, 2009 m. paruošta medžiaga nuotolinio kurso dėstymo 

variantui „Blackboard“ , vėliau Moodle aplinkoje 

„Esė rašymas“  

„Specializuotų tekstų vertimas 3: mokslo ir technikos kalba“ ir „Naujos anglų kalbos 

mokymo teorijos“ ir „Inovacinės kalbų mokymo strategijos (Magistrantūros studijų 

programoje „Taikomoji anglų kalbotyra“) , 2011 m. paruošta medžiaga nuotolinio kurso 

dėstymo variantui Moodle aplinkoje. 

Vadovauja bakalauro ir magistro tezių bei kursinių/tiriamųjų darbų rašymui. Pagrindinės 

sritys: amerikiečių ir britų literatūra (modernizmo ir postmodernizmo periodai); anglų kalbos 

dėstymo metodika, literatūrinio vertimo komparatyvistika 
  

Švietėjiška veikla: nuo 2001–2004 bendradarbiavo su Raseinių “Šaltinio” vidurine mokykla, kurioje 

2002 m. įkūrė Rašymo centrą (English Writing Centre); nuolat dalyvauja 

susitikimuose su moksleiviais įvairiose vid. mokyklose; VDU grupės ryšiams su 

vidurinėmis mokyklomis narė. Bendradarbiauja su Kauno J. Jablonskio g-ja, Kauno 

J. Basanavi2iaus g-ja, Panevėžio raj. Velžio g-ja. 
 

Kalbos, kurias moka: lietuvių k. (gimtoji), anglų k. (darbo), prancūzų k. (B2), rusų k. (C1), italų k. (A2),  

lenkų k. (A1). 
 

Stažuotės užsienyje:   1988 (2 savaitės D. Britanijoje); 1992-1993 metais JAV (2 semestrai Aliaskos Ankoridžo 

universitete ir Šiaurės Virdžinijos koledže); 2003 (4 dienos) Amerikos studijų centre, Lodzes 

universitete, Lenkija; 2008 (1 sav. Turino universitete, Italija); 2010 (1 sav. Gotlando 

universitete, Švedija), 2011 (1 sav. JAV, Virginia Commonwealth University, Richmond 

University), 2011 (2 sav. Latvijos universitete), 2011 (1 sav. Helsinkio universiete); 2012 (1 

sav. Oradea Universitete, Rumunija), 2012 (2 sav. Suleuman Demirel un-te, Isparta, Turkija), 

2013, 2015, 2016 (1 sav. Suleuman Demirel un-te, Isparta, Turkija). 
 

Narystė organizacijose: 
 

Narystės pradžia Organizacija 

1994 LAKMIDA (Lietuvos anglų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija, dabar LAKMA) 

1994 IATEFL (Tarptautinė anglų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija) 

1996 LANAS (Lietuvos Šiaurės Amerikos studijų asociacija) 

1999 ESSE (Europos anglų kalbos studijų asociacija) 

2006 BARAE (The Baltic Region Association for Research in Adult Education) 

2007 LKPA (Lietuvos kalbų pedagogų asociacija) 

2009 TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) 

2011 MLA (Modern Languages Association) 
 


