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IŠSILAVINIMAS Nuo 2013 m. Filologijos krypties doktorantūros studijos 

Vytauto Didžiojo universitete. 

2011–2013 m. Literatūros ir spaudos studijos Vytauto 

Didžiojo universitete (magistro kvalifikacinis laipsnis). 

2007–2011 m. Lietuvių filologijos studijos Vytauto 

Didžiojo universitete (bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis). 

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR 

PAREIGOS 

Kaunas 2022 programos „Atminties biuras“ 

koordinatorė 

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų 

fakulteto Lituanistikos katedros asistentė 

MOKSLO SRITIS 
Humanitariniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS 
Filologija 

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS  
Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos, 

sociologinės prieigos į literatūrą, postklasikinė 

naratologija, miesto naratyvas.  

DĖSTOMI DALYKAI 

 

 

Literatūros stiliai ir žanrai (bakalaurams) 

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA  
2013 m. rugpjūtis–2014 m. rugpjūtis, lietuvių kalbos 

lingvistė kalbos technologijų kompanijos  Appen  

Butler  Hill  Pty  Ltd  projekte „INDUS Lithuanian 

project“ (sakytinės lietuvių kalbos duomenų bazės 

kūrimas).  

KALBOS lietuvių – gimtoji; 

anglų – puikiai; 

rusų, latvių, švedų, prancūzų – pagrindai. 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE 

IR LIETUVOS PROJEKTUOSE 

2014 m. birželis, VDU menų galerijos „101“ projektas 

„Kauno kultūrinės atminties vietos“. 

2013 m. rugsėjis - gruodis, VDU menų galerijos 

„101“ projektas „Laisvės alėjos bohema: atminties 

vietos. Jaunųjų tyrėjų miesto atminties tyrimai“. 

LAIMĖTI GRANTAI IR 

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/ 

EKSPERTAVIMAS 

2015 m. spalis, mokslinė stažuotė Gento urbanistinių 

tyrimų centre (GUST), Gento universitete, Belgijoje 

(VDU doktorantų mokslinių išvykų finansavimo 

konkursas). 

2014 m. kovas, Lietuvos mokslo tarybos stipendija 

doktorantams už akademinius pasiekimus. 

2013 m. lapkritis, vardinė profesoriaus Broniaus 

Vaškelio stipendija. 

2012 m. rugsėjis–2013 m. sausis, literatūrologijos 

studijos Stokholmo universitete Švedijoje, Baltų, finų ir 

germanų kalbų katedroje (LLP/Erasmus stipendija). 
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2010 m. vasaris-birželis, baltų filologijos studijos 

Latvijos universitete Latvijoje, Baltų filologijos 

katedroje (dvišalio bendradarbiavimo tarp universitetų 

stipendija). 
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(baltistikos) centrų lietuvių literatūros specialistų 

konferencija „Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai“, 
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6. Petrulionytė, Justina. Miesto vaizdinys 

literatūriniame naratyve: Marko Zingerio proza. 

Maskvos universiteto filologijos fakulteto tarptautinė 
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PUBLIKACIJOS https://biblioteka.vdu.lt/ 

 

 
 

https://biblioteka.vdu.lt/

