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Vytauto Didžiojo universitetas, prodekanas, lektorius,
mokslo darbuotojas

MOKSLO SRITIS

Humanitariniai mokslai (H000)

MOKSLO KRYPTIS

Istorija (05 H)

DĖSTOMI DALYKAI

Moderniosios Lietuvos kultūros istorijos problemos;
Tautinių mažumų Lietuvoje istorija;
Sakytinės istorijos tiriamasis seminaras;
Vokietijos istorija;
Tarpkultūrinės komunikacijos
Civil society and national minorities in the Baltic region.

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS

Moderniojo
antisemitizmo
visuomenėje;

apraiškos

Lietuvos

Stereotipizacija ir stigmatizacija etniniu, kultūriniu,
religiniu ir kt. pagrindais;
Periodikos ir jos poveikio bei formuojamų nuostatų
tyrinėjimai (nuo XIX a. antros pusės iki šių dienų);
Tolerancijos,
ksenofobijos,
neapykantos
indiferencijos fenomenai Lietuvoje;

ir

Holokausto Lietuvoje istorija: neapykantos skatinimas ir
žydų gelbėjimas.
ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA

2002 - 2005 m. Kauno jėzuitų gimnazijos istorijos
mokytojas.
2004 – 2009 m. VDU Pilietinės tolerancijos centro
jaunesnysis mokslo darbuotojas.
Nuo 2009 m. VDU Pilietinės tolerancijos centro mokslo
darbuotojas.
Nuo 2008 m. VDU Istorijos katedros lektorius.
2003 – 2004 m. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
užsakymu vykdytas tyrimas „Lietuvos spauda vykstant
Lietuvos žydų persekiojimams ir žudynėms“.

ADMINISTRACINĖ PATIRTIS

Nuo 2004 m. Sugiharos fondo Diplomatai už gyvybę
valdybos vicepirmininkas
Nuo 2009 m. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos
fakulteto prodekanas

KALBOS

Lietuvių, rusų, anglų, prancūzų.

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE IR
LIETUVOS PROJEKTUOSE

2005-2006 Projekto „Laisvosios kartos balsas –
kokiomis vertybėmis vadovaujasi šiuolaikiniai
studentai“
kokybinio
tyrimo
koordinatorius
(finansavo „Tarptautinė komisija sovietinių ir nacių
okupacinių režimų nusikaltimams tirti“).
2006 – 2007 Projekto „Noriu mokytis pats. Pirmas
žingsnis pilietiškumo link“ metodinės dalies
rengėjas ir koordinatorius (finansavo LR Švietimo
ir mokslo ministerija).
2010 m. MIP
projektas Žmogaus teisių politika
Lietuvoje: valstybės institucijų ir nevyriausybinių
organizacijų veiklos suderinamumas (Registracijos Nr.
MIP-10187-Patikslinta), projekto vykdytojas.
2009 – 2010 You share. Youth sharing memories of
Stalinism and its viltims, Europe for Citizens
Programme, projekto dalyvis.

AKADEMINĖS DRAUGIJOS

Lietuvos politologų asociacijos narys
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