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IŠSILAVINIMAS 

 

2006          Apsigynė daktaro disertaciją tema “Vague 

language in academic discourse: 

approximators and quantifiers in British 

and American academic discourse” ir 

įgijo daktaro laipsnį Bergeno Universitete 

(Norvegija).  

 

2001–2005 Doktorantūros studijos Anglų kalbos 

katedroje, Bergeno universitete 

(Norvegija) 

 

2000 Anglų kalbotyros Magistro laipsnis 

Vytauto Didžiojo universitete Kaune.    

 

1998     Anglų filologijos Bakalauro laipsnis su 

pagyrimu Vytauto Didžiojo universitete 

Kaune.  
 

 

MOKSLO LAIPSNIS 

 

Humanitarinių mokslų daktarė,  

(Bergeno universitetas, Norvegija) 

 

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR 

PAREIGOS 

Vytauto Didžiojo universitetas  

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros 

profesorė 

MOKSLO SRITIS 
Humanitariniai mokslai 

 

MOKSLO KRYPTIS 
Filologija 

 

DĖSTOMI DALYKAI 
Tekstynų lingvistika (bakalaurams) 

Kiekybiniai ir kokybiniai sociolingvistikos metodai, 

Tekstynų lingvistika, Semantika ir pragmatika 

(magistrantams)  

Diskurso analizės kryptys ir metodai (doktorantams) 

 

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS  
Diskurso analizė; multimodalumas; kalba ir ideologija; 

sakytinis ir rašytinis akademinis diskursas; tekstynų 

lingvistika; netiksli kalba 

 



ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA  
 

2009–2015 Docentė Anglų filologijos katedroje, 

VDU. 

 

2010–2012 Lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos 

dėstytoja Glazgo universitete (JK) 

 

2010–2012 Dėstė lietuvių kalbą kaip užsienio kalbą 

nuotoliniu būdu (Moodle platforma, 

parengta bendradarbiaujant 

tarptautiniame projekte Hook-Up) 

 

2003–2015  Dėstytoja Lietuvių kalbos ir kultūros 

vasaros kursuose, VDU  

 

2008–2009 Vyr. mokslo darbuotoja PMDF 

Regionistikos katedroje, VDU. 

 

2006–2009 Lektorė Anglų filologijos katedroje, 

VDU. 

 

2000–2006 Asistentė ir jaunesnioji mokslo 

darbuotoja Anglų filologijos katedroje, 

VDU.  

 

2003–2004 Asistentė valandininkė Regionistikos 

katedroje, VDU; dėstė lietuvių k. kaip 

svetimąją kalbą.  

 

1998–2001 Bendradarbiavo rengiant Lietuvių - anglų 

k. „COBUILD bridge bilingual“ žodyną 

 

1999 Asistentė-valandininkė Anglų filologijos 

katedroje, VDU.  

 
1998–2000    Anglų kalbos dėstytoja Kauno 

technologijos universitete. 

KALBOS Lietuvių – gimtoji; 

anglų – puikiai; rusų – gerai;  

vokiečių, prancūzų – pagrindai. 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE 

IR LIETUVOS PROJEKTUOSE 

Tarptautiniai mokslo projektai 

1. Nuo 2014 m. sausio 13 d. iki 2015 m. liepos 10 

d. HMF projekto „Jungtinės tarptautinės 

magistrantūros studijų programos 

„Sociolingvistika ir daugiakalbystė“ rengimas ir 

įgyvendinimas" (Nr. VP1-2.2-MM-07-K-02-

091) (0375) vadovė 

2. „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių 

bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (VP1-



2.2-ŠMM-08-V-02-006, 2012-2014 m.) 

3. Vaikų kalbos sutrikimus tiriantis projektas 

CLAD (Crosslinguistic Language Diagnosis) 

(Nr. 2007-1992/ 001-001 TRA STUCOR), 

2007–2012 m.; projekto vykdytoja. 

4. Mokslinis projektas, skirtas eksperimentinių 

testų, skirtų kalbos raidos diagnostikai, kūrimui, 

COST (Cross-linguistically robust stages of 

children’s linguistic performance); projekto 

dalyvė. 

5. FREPY Friendly Resources for Playful Speech 

Therapy (Sutarties Nr: 2009-3891/001-001), 

2009–2012 m.; projekto vykdytoja. 

6. Tarptautinis studijų, ES paramos struktūriniai 

projektas (virš 500 tūkst. Lt.) „Lituanistikos 

(baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 

bendradarbiavimo stiprinimas“, 2012–2014 m. 

(Nr. VP-2.2-ŠMM-08-V-02-006); projekto 

vykdytoja. 

7. Hook-up! – CE Language Learning Gateway 

(Užsienio kalbų mokymosi platformos rengimas 

Campus Europaea studentams), 2012–2014 m.; 

projekto dalyvė.   

 

Kiti mokslo projektai  

1. Nuo 2017 m. „Užsienio baltistikos centrų ir 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 

bendradarbiavimo skatinimas“, 09.3.1- ESFA-

V-709-01-0002. Projekto trukmė – 6 metai 

(2017-2023); priemonės „Besimokančiųjų 

tekstynai“ vadovė.  

2. Projektas ReOPEN (Recognition of Open and 

Valid Learning), (2016-1-LT01-KA202-

023131); 2017–2018; projekto vykdytoja. 

3. VDU klasterių projektas „Turizmo kalba: 

kurortų lingvistinis kraštovaizdis“; 2013 m. 

rugsėjo 1 d.–2014 m. gruodžio 1 d., projekto 

vadovė.  

4. Švietimo ir mokslo ministerijos projektas 

„Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių 

tyrimų centro atidarymas Glazgo Universitete“; 

2010–2011 m., projekto vykdytoja. 

5. Švietimo ir mokslo ministerijos projektas 

Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių 

tyrimų centro veiklos stiprinimas Glazgo 

Universitete. Projekto trukmė 2012.09.01-

2012.12.31; projekto vykdytoja. 

 



LAIMĖTI GRANTAI IR 

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/ 

EKSPERTAVIMAS 

Stažuotės, išvykos pagal mainų programas 

 

2017 m. gegužės 8-10 d. Paskaitų ciklas seminare 

“Workshop on Multimodal Research Methods”, 

JGU, Maincas (Vokietija) 

2015 m. gegužės 4–8 d. d. Erasmus+ dėstymo vizitas, 

Johannes Gutenberg universitetas Maince, 

Vokietija.  

 2014 m. rugsėjo 15–22 d. (8 dienos) Erasmus dėstymo 

vizitas, Bergeno universitetas, Norvegija. 

2014 m. gegužės 24 d. - birželio 1 d. Kasmetinė 

konferencija NAFSA ir studijų mugė, San Diegas, 

Kalifornija, JAV; pagal projektą "Jungtinės 

tarptautinės magistrantūros studijų programos 

"Sociolingvistika ir daugiakalbystė" rengimas ir 

įgyvendinimas (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-091) 

jungtinės studijų programos pristatymui 

(valorizacijos vizitas). 

2014 m. vasario 10–16 d. (7 dienos) Gruzijos 

Respublika, Tbilisis; pagal projektą "Jungtinės 

magistro studijų programos "Rytų Europos 

studijos ir tyrimai" įgyvendinimas" (Nr. VP1-

2.2-ŠMM-07-K-02-077) jungtinės studijų 

programos pristatymui (valorizacijos vizitas). 

2014 m. balandžio 5–12 d. (8 dienos)  Kazachstano 

Respublika, Astana, Almata; pagal projektą 

"Jungtinės magistro studijų programos "Rytų 

Europos studijos ir tyrimai" įgyvendinimas" 

(Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-077) jungtinės 

studijų programos pristatymui (valorizacijos 

vizitas). 

 

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE 
Nuo 2013 m. – Lietuvos taikomosios kalbotyros 

asociacijos (LITAKA) valdybos narė Nuo 2017 m. – 

LMT ekspertų komisijos narė 

 

Nuo 2017 m. – Tarptautinio neapykantos tyrimų tinklo 

narė (International Network for Hate Studies) 

AK    AKADEMINĖS DRAUGIJOS --- 

KITA INFORMACIJA Ekspertinė veikla: 

2017-2018 m. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 

ekspertė.  

 

Ekspertė Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitete 

„Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ nuo 2016 

m. iki 2018 m. 

 



2016-2018 m. duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra 

(projekto kodas 09.3.3-ESFA-V-711-01-0002); 

Lituanistikos mokslinių publikacijų ekspertinis 

vertinimas 

 

 

Svarbiausios konferencijos: 

2018 m. rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 2 d. XIV-oji ESSE 

asociacijos konferencija Masaryko universitete Brno 

(Čekija); skaitytas pranešimas – „Discursive 

construction of product identities by commercial 

institutions in digital contexts“. 

 

2018 m. balandžio 19-20 d. "Vague language in English 

L2: a focus on Lithuanian learner English" tarptautinėje 

konferencijoje "Estonia 100: The Perspective of 

Applied Linguistics"; Talinas, Estija. 

 

2017 m. lapkričio 9-10 d. Tarptautinė konferencija 

“Open Studies for Open Society”, VDU; kviestinis 

pranešimas “Open studies for “Language and Society” 

at Vytautas Magnus University” (bendraautorė – 

Violeta Kalėdaitė) 

 

2017 m. lapkričio 17 d. Devintoji nacionalinė Lietuvos 

sociologų draugijos konferencija, VDU; skaitytas 

pranešimas – „Neapykantos kalba naujienų portalų 

komentaruose iš sociolingvistinės perspektyvos”. 

 

2017 m. birželio 9-11 d. Tarptautinė konferencija 

Interdisciplinary Conference on Hate speech: 

Definitions, Interpretations and Practices (IHDIP), 

Nikosija (Kipras); skaitytas pranešimas „In search of 

hate speech in public discourse: a corpus-assisted 

analysis of online comments“. 

 

2017 m. gegužės 26-27 d. Tarptautinė konferencija 

Sustainable Multilingualism, VDU; skaitytas 

pranešimas „Attitudes to globalizing English in 

Lithuanian digital media”. 

 

2017.05.18-19. CLARIN-PLUS workshop: Creation 

and Use of Social Media Resources; 2017, Kaunas; 

skaitytas pranešimas „New Media as a New Empirical 

Resource in Discourse Studies and Applied 

Linguistics“ 

 

2016 m. birželio mėn. 15–18 d. Tarptautinė 

konferencija „Sociolingvistikos simpoziumas 21“ (angl. 

Sociolinguistics Symposium 21); Skaitytas pranešimas 



„Vague language in spoken interaction: A case study of 

Lithuanian general extenders ‘and things like that’“, 

Murcia (Ispanija). 

 

2015 m. gegužės 29-30 d. Pranešimas „Linguistic 

Landscapes in Lithuanian and Polish Resort Cities“ IX-

ojoje LKPA ir III-ojoje VDU UKI tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje „Darnioji daugiakalbystė: 

kalba, kultūra, visuomenė“; VDU (Kaunas) 

 

2015 m. vasario 20 d. Daugiakalbiai ženklai 

lingvistiniuose Lietuvos ir Lenkijos kurortų 

kraštovaizdžiuose. Lietuvos taikomosios kalbotyros 

asociacijos (LITAKA) seminaras, VDU, Kaunas. 

 

2014 m. birželio 18–22 d. (5 dienos) Skaitytas 

pranešimas „Using corpus analysis to identify food 

ideologies: a study of Lithuanian bread promotion“; 

Tarptautinė konferencija „Inter-Varietal Applied 

Corpus Studies (IVACS 2014)“; Newcasle 

universitetas, JK.  

 

2014 m. gegužės 15–16 d. Broadening the horizons of 

Linguistic Landscapes: multiple approaches to 

multilingual signs. Simpoziumas „Multilingualism, 

Identities and Language Ideologies“; Johannes 

Gutenberg universitetas, Maincas, Vokietija. 

 

2013 m. spalio 3–4 d. Tarptautinė taikomosios 

kalbotyros konferencija Kalbos ir žmonės: erdvė, 

laikas, tapatybė  Vilniaus universitete. Skaitytas 

pranešimas Institutional identities in institutional 

narratives: a case study of a Lithuanian bakery  

 

2012 m. lapkričio 21–23 d. Antroji tarpdisciplininė 

šiaurės šalių diskurso ir komunikacijos konferencija 

NORDISCO (2nd Nordic Interdisciplinary Conference 

on Discourse and Interaction NORDISCO), Linköping, 

Švedija. Skaitytas pranešimas What is a culinary 

crime? A case study of Lithuanian bread promotion.  

 

2006 m. gegužės 12-14 d. – Tarptautinė konferencija 

‘Language, Diversity and Integration in the EU: 

Challenges and Opportunities‘; VDU, Kaunas. 

Skaitytas pranešimas Lithuanian shop signs: national 

or international?. 

 

 


