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GIMIMO DATA
KONTAKTAI

IŠSILAVINIMAS

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS

1985-11-18
El. paštas: g.vaitonytei@gmail.com
2017 m. gegužės 29 d. Vytauto Didžiojo universitete apginta
daktaro disertacija „Henrio Parlando kūryba: Helsinkio ir Kauno
kodai“.
2009–2011 m. Literatūros ir spaudos studijos Vytauto Didžiojo
universitete (magistro kvalifikacinis laipsnis).
2005–2009 m. Lietuvių filologijos studijos Vytauto Didžiojo
universitete (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
Kauno technologijos universiteto Studijų departamento Studijų
organizavimo skyriaus Studijų proceso projektų vadovė

MOKSLO SRITIS

Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

Filologija

MOKSLINIŲ INTERESŲ
KRYPTYS

ANKSTESNĖ PROFESINĖ
VEIKLA

Lietuvių ir pasaulio kultūra bei literatūra, tarpkultūriniai tyrimai,
tarpdisciplininiai tyrimai, kalbinė tekstų redakcija, retorika,
baltistika, skandinavistika, kultūrologija, tarpkultūrinė
komunikacija.
2013 m. – 2015 m. projekto „Universiteto paslaugų atvėrimas
apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus“ Vytauto
Didžiojo universitete Inovatyvių studijų institute
vadovaujančiosios dalies koordinatorė.
2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų
fakulteto Lietuvių literatūros katedros asistentė.
2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų
fakulteto darbuotoja, dėstanti baltiškosios literatūros dalykus
Latvijos universitete (Latvija) ir Tasmanijos universitete
(Australija).
2013 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų
fakulteto mokslo darbuotoja, dėstytoja, dėstanti ir besigilinanti į
baltiškosios literatūros, kultūros ir lietuvių kalbos praktikos
dalykus Vytauto Didžiojo universitete (Lietuva) bei Helsinkio
universitete (Suomijoje).
2012 m. – 2014 m. projekto „Lituanistikos (Baltistikos) centrų,
lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimo stiprinimas“ Vytauto Didžiojo universitete
Humanitarinių mokslų fakultete vadovaujančiosios dalies
koordinatorė.
2012 m. vesti literatūros seminarai Vytauto Didžiojo universiteto
„Literatūros ir spaudos“ magistrantams „Postmodernizmo ir
modernizmo srovės“.
2011 m. – 2012 m. Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM)
asociacijos projekto „BENDRAVIMAS-VERTYBĖ. Mokyklos
bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant vertybinių
nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus“
vadovaujančiosios dalies koordinatore.
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2011 m. Mokslo studijos „Virtualus mobilumas universitetinėse
studijose“ redaktorė.
2008 m. – 2012 m. Vytauto Didžiojo universitete, Politikos ir
diplomatijos mokslų fakulteto, Letonikos centro referentė.
2009 m. prof. A. Butkaus knygos „Sparnuotieji žodžiai“
korektorė.
2008 m. – 2010 m. VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų
profesinio rengimo centre Lietuvių kalbos mokytoja.
Lietuvių – gimtoji;
anglų,– puikiai;
latvių, rusų – gerai;
švedų – patenkinamai.
2013 m. – 2015 m. projekto „Universiteto paslaugų atvėrimas
apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus“ Vytauto
Didžiojo
universitete
Inovatyvių
studijų
institute
vadovaujančiosios dalies koordinatorė.
2012 m. – 2014 m. projekto „Lituanistikos (Baltistikos) centrų,
lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimo stiprinimas“ Vytauto Didžiojo universitete
Humanitarinių mokslų fakultete vadovaujančiosios dalies
koordinatorė ir vykdytoja.
2011 m. – 2012 m. projekto „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas,
kultūra, visuomenė“ Vytauto Didžiojo universitete projekto
partnerio veiklų ir finansinės dalių rengėja.
2011 m. – 2012 m. Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM)
asociacijos projekto „BENDRAVIMAS-VERTYBĖ. Mokyklos
bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant vertybinių
nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus“
vadovaujančiosios dalies koordinatorė.
2013 m. – 2014 m. stažuotė Helsinkio universitete (Suomija).
2013 m. gautas diplomas laimėjus Aktyviausių doktorantų ir
jaunųjų mokslininkų konkurse (Vytauto Didžiojo universitete).
2013 m. stažuotė Stokholmo universitete (Švedija).
2011 m. gautas diplomas laimėjus profesoriaus Broniaus
Vaškelio stipendiją (Vytauto Didžiojo universitete).
2008 m. stažuotė Latvijos universitete (Latvija).
Europos avangardo ir modernizmo studijų tinklo (angl. European
Network of Avant-garde and Modernism Studies) narė.
Konferencijos 2011–2015 m.:
1. Pranešimas „Baltiškųjų kontekstų raiška H. Parlando
laiškuose“. Konferencija „Laiškas literatūroje ir kultūroje“,
Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius, 2014 m. rugsėjo 26
d.
2. Pranešimas „H. Parlandas: tarp „Quosego“ ir „Keturių vėjų“
(angl. H. Parland: „Quosego“ and „Keturi vejai“). Tarptautinė
konferencija, organizuota Europos avangardo ir modernizmo
studijų tinklo (angl. European Network of Avant-garde and
Modernism Studies) „Utopija“ (angl. Utopia), rengta Helsinkio
universitete. 2014 m. rugpjūčio 31 d.
3. Pranešimas „Baltiškoji erdvė H. Parlando kūryboje“ (angl.
Baltic space in Henry Parland’s works). Tarptautinis Numanitarų

kongresas ICoN 2014, Kauno technologijos universitetas, 2014
m birželio 5 d.
4. Pranešimas „Urbanistinis herojus H. Parlando prozoje“. II-oji
tarptautinė mokslinėje konferencija „Vietos genijus – asmenybė
ir kūryba kaip erdvės vaizdinys“, Vilniaus universitetas, 2014 m.
gegužės 17 d.
5. Pranešimas „Meno rūšių kritika H. Parlando kūryboje 1929 –
1930 m.“ Maskvos Valstybinio M. Lomonosovo universiteto
vaizdo konferencija, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas,
2014 m. balandžio 9 d.
6. Pranešimas „Baltiškieji kontekstai tarpkultūrinio įvykio fone:
H. Parlando kūryba“. Tarptautinė konferencija „Baltistikos
centrai ir Lietuva: baltistikos tarptautiškumas pasaulio
kontekste“. Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius, 2013 m.
vasario 21-22 d.
7. Pranešimas „Tarpkultūrinė komunikacija Baltistikoje: tikslai ir
uždaviniai“. V Lietuvos ir Latvijos forumo suvažiavimas LR
Seime, 2012 m.
8. Pranešimas „H. Parlando kritikos tekstai Lietuvoje – laikų ir
erdvių suokalbi(nink)ai“. Tarptautinė mokslinė konferencija
Klaipėdos universitete „Tradicijos ir modernumo dermė:
priešprieša, raidos perspektyvos“, Klaipėdos universitetas,
Klaipėda, 2012 m. lapkričio 15-16 d.
9. Kviestinis pranešimas „Henry Parlando kūryba:
skandinaviškieji ir baltiškieji kontekstai“. Tarptautinis baltistų
seminaras „Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys“,
LLTI, Vilnius, 2012 m. lapkričio 9-11 d.
10. Pranešimas „Literatūrinė H. Parlando aplinka: „Quosego“ ir
„Keturi vėjai“. Tarptautinė mokslinė konferencija Vilniaus
universitete „VIETOS GENIJUS – asmenybė ir kūryba kaip
erdvės vaizdinys“, Vilniaus universitetas, 2012 m. rugsėjo 28 d.
11. Pranešimas „Suomių – švedų modernisto kūrybos
aktualizavimo Lietuvos periodiniuose leidiniuose problematika“.
Tarptautinė mokslinė konferencija Vilniaus universitete
„Žmogus kalbos erdvėje“, Vilniaus universiteto Kauno
humanitarinis fakultetas, Kaunas, 2012 m. gegužės 19 d.
12. Pranešimas „Kavinės kontekstas Henrio Parlando kūryboje“.
Tarptautinė interdisciplininė konferencija „Kavinės fenomenas
kultūroje“, Šiaulių universitetas, 2012 m. gegužės 17 d.
13. Pranešimas „Lithuanian literature: poetry“. Tarptautinė
konferencija Södertörno universitete (Švedijoje) „Transitions,
Visions and Beyond“ (devintoji Baltistikos studijų Europoje
konferencija), 2011 m.
14. Pranešimas „Lithuanian Poetry since 2006: New Themes and
Concerns“. Tarptautinė konferencija Glazgo universitete
„CRCEES IV Research Forum 2011“, 2011 m.

