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MOKSLO SRITIS 
Humanitariniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS 
Filologija 

DĖSTOMI DALYKAI 
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). 

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS

  

Sakytinės lietuvių kalbos tyrimai: akustinės garsų ypatybės, 

fonotaktika, kirčiavimo dėsningumai, normos ir vartosena, 

kalbos ritmika, taikomoji kalbotyra. 

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA 
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 
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DALYVAVIMAS 

TARPTAUTINIUOSE IR LIETUVOS 

PROJEKTUOSE 

Projektas „Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės 

analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas 

(SEMANTIKA 2)“, Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002 

projekto tyrėjas analitikas 

VDU klasterių mokslo projektas „Lietuvių kalbos intonacija 

ir ritmas – parengiamieji naujų tyrimų darbai“, 2018 m. 

Lietuvių kalbos žodžių fonetinis ir prozodinis 

savarankiškumas (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 

priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės 

kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ 

veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ 

poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus 

semestro metu“) 

09.3.3-LMT-K-712 priemonės veiklos „Studentų gebėjimų 

vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklė „Studentų 

gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“ 

projektas „Priebalsių koartikuliacija žodžių sandūroje: 

skardėjimas ir degeminacija“ 

Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijų bendradarbiavimo skatinimas, Nr. 09.3.1- ESFA-

V-709-01-0002. Koordinatorius – Vilniaus universitetas, 

partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos 

edukologijos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas. Projekto trukmė – 6 metai (2017-2023), 

(Besimokančiųjų portalo vadovė) 

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). 

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). 

LAIMĖTI GRANTAI IR 

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/ 

EKSPERTAVIMAS 

Lietuvos mokslo tarybos ekspertė. 

Tarptautinės bazės „Lituanistika“ ekspertė. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo 

pakomisės kviestinė ekspertė. 
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4. Kazlauskienė, Asta. Tarptautinė fonetinė abėcėlė 

bendrinei lietuvių kalbai: balsiai, kirtis, priegaidės. 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) 
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Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso 

Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti 
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