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2003 - 2009 Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos
istorijos institute parengta daktaro
disertacija ir įgytas humanitarinių mokslų
srities, etnologijos krypties daktarės
mokslo laipsnis.
2001 - 2003 Magistro studijos VDU HMF Lietuvių
etnologijos ir folkloristikos katedroje.
Gautas etnologijos magistro kvalifikacinis
laipsnis.
2001 - 2006 Aukštosios
neuniversitetinės
neakivaizdinės Turizmo ir viešbučių
vadybos studijos Kauno kolegijos Verslo
vadybos fakultete. Gautas mokslo baigimo
diplomas,
kuriuo
įgyta
turizmo
vadybininko profesinė kvalifikacija.
1997 - 2001 Etnologijos, kaip gretutinės specialybės,
studijos VDU HMF. Gautas etnologijos
gretutinės
specialybės
pagrindų
pažymėjimas.
1997 - 2001 Bakalauro studijos VDU HMF Anglų
filologijos katedroje. Gautas anglų kalbos
ir literatūros bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.

MOKSLO LAIPSNIS
PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS

MOKSLO SRITIS

Humanitarinių mokslų daktarė
Vytauto Didžiojo universitetas,
Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros
lektorė,
Studijų programos „Italistika ir romanų kalbos“ vadovė
Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

Etnologija

DĖSTOMI DALYKAI

Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija, Vertimas iš
italų kalbos I, II, Akademinis rašymas, Karjeros
planavimo praktika, Kvalifikacinė praktika, Bakalauro
darbo rašymo seminaras, Anglų kalba (A1-B1 lygiai)
(bakalaurams).

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS

Tradicinis ir dabartinis folkloras, vaikų kultūra,
Lietuvos ir Viduržemio jūros šalių kultūriniai ryšiai,
kultūrinių realijų perteikimas vertimuose.

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA

2011 - dabar Lektorė VDU Užsienio kalbų, literatūros
ir vertimo studijų katedroje.
2011 - dabar Lektorė VDU Užsienio kalbų institute.
2009 - dabar Vertėja į anglų k.: akademinių leidinių,
daktaro disertacijų santraukų, mokslinių
straipsnių ir jų santraukų, VDU
institucinės
savianalizės
dokumentų
vertimas.
2008 - 2009 Asistentė
VDU
Etnologijos
folkloristikos katedroje.

ir

2007 - 2012 Vertėja iš anglų ir italų k. leidykloje
„Aktėja“ (Vilnius).
Lietuvių – gimtoji;
anglų, italų, rusų, prancūzų.

KALBOS

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE
IR LIETUVOS PROJEKTUOSE

•

2017 m. - dabar „Užsienio baltistikos centrų ir
Lietuvos
mokslo
ir
studijų
institucijų
bendradarbiavimo skatinimas“, projekto nr. 09.3.1ESFA-V-709-01-0002.
Pagrindinis
projekto
koordinatorius – Vilniaus universitetas. Rėmėjas –
Europos socialinis fondas ir LR Švietimo ir mokslo
ministerija (projekto vadovė ir vykdytoja).

•

2016-2017 – VDU klasterių mokslo projektas
„Lietuvių literatūra kultūrų dialogo kontekste“, nr.
P-H-16-11 (projekto vykdytoja).

•

2012 - 2014 m. „Lietuva čia ir ten: kalba mokslas,
kultūra, visuomenė“, projekto nr. VP1-2.2-ŠMM08-V-02-005. Finansuojama iš ES fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto
vykdytojas – Vilniaus universitetas, partneriai –
VDU ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
(projekto vykdytoja, tyrėja).

•

2011 - 2013 m. „Istorijos, Etnologijos, Filosofijos ir
Politikos mokslų krypties pirmosios pakopos
studijų programų atnaujinimas ir tarptautiškumo
didinimas“, projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02048. Finansuojama iš Europos Socialinio Fondo ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,
koordinatorius VDU (projekto vadovė).

•

2011 - 2014 m. ,,IRT sprendimų bei turinio,
padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje
erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis
sudarymas“, projekto nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01005. Finansuojama iš ES fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto

vykdytojas Lietuvių kalbos institutas su partneriais
(Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, Lietuvos edukologijos
universitetas) (projekto vykdytoja, tyrėja).

LAIMĖTI GRANTAI IR
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/
EKSPERTAVIMAS

•

2012 - 2014 m. „Lituanistikos (Baltistikos) centrų,
lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų
bendradarbiavimo stiprinimas“, projekto nr. VP12.2-ŠMM-08-V-02-006. Finansuojama iš ES fondų
ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Projekto vykdytojas –
VDU su partneriais
(projekto vykdytoja).

•

2013 m. sausio 1 d. - birželio 30 d. VDU klasterių
projektas „Šiuolaikinio vaikų folkloro tyrimų
sklaida“.

•

2011 - 2013 m. „Šiuolaikinis moksleivių folkloras“
(Nacionalinė lituanistikos plėtros programa).
Koordinuoja VDU. Rėmėjas – Lietuvos mokslo
taryba (tyrėja).

•

2010 m. „Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių
tautosakos biblioteka (LieTa) (rėmėjas – Lietuvos
valstybinis mokslo ir studijų fondas ir Lietuvos
mokslo taryba), Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas (tyrėja).

•

2008 - 2010 m. „Tradicijų tęstinumas ir kaita
šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir
sisteminimas“ (rėmėjas – Lietuvos valstybinis
mokslo ir studijų fondas ir Lietuvos mokslo taryba),
VDU Etnologijos ir folkloristikos katedra (tyrėja).

• 2018 m. sausio 29 - vasario 5 d. stažuotė Helsinkio
universitete (Suomija).
• 2018 m. sausio 15 - 20 d. Erasmus+ dėstymo vizitas
Masaryko universitete (Suomija).
• 2017 m. spalio 4 - 8 d. Erasmus+ mokymosi vizitas
Parmos universitete (Italija).
• 2016 m. birželio 13 - 18 d. Erasmus+ dėstymo
vizitas G. d'Annunzio Kječio ir Peskaros
universitete (Italija).
• 2016 m. gegužės 8 – 14 d. Erasmus+ mokymosi
vizitas Executive Training Institute (ETI) (Malta).
• 2013 m. balandžio 3 - 12 d.
universitete (Italija).

Stažuotė

Pizos

• 2013 m. lapkričio 28 - gruodžio 6 d. Stažuotė
Rėzeknės aukštojoje mokykloje (Latvija).
NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE

Tarptautinės folklorinių naratyvų tyrimų draugijos narė.

AK AKADEMINĖS DRAUGIJOS

VDU tyrimų klasterių „Tauta ir tradicija
šiuolaikiniame pasaulyje: etnologiniai tyrimai“ ir
„Tarpkultūrinės
komunikacijos
ir
vertimo
problematikos taikomieji tyrimai“ narė.

KI

•

Nuo 2013 m. VDU UKI Tarybos narė.

•

Nuo 2012 m. Studijų programos Italistika ir romanų
kalbos vadovė.

•

2012 m. Studijų programos Italistika ir romanų
kalbos parengimo ir užregistravimo darbo grupės
vadovė.

•

Nuo 2014 m. vykstančio kasmetinio studentų ir
moksleivių vertimo konkurso „Romanų kalbų
tekstų vertimo akiračiai: vertimo patirtys ir
dirbtuvės“ organizacinio komiteto vadovė (kartu su
prof. A. Leonavičiene).
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