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Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas 

 

GIMIMO DATA 1971 metai 

KONTAKTAI  d.senvaityte@hmf.vdu.lt 

IŠSILAVINIMAS 1995-2000 studijos Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) ir Istorijos instituto doktorantūroje ir 
įgytas humanitarinių mokslų daktarės 
laipsnis 

 1993-1995 studijos VDU magistratūroje ir įgytas 
humanitarinių mokslų (etnologijos ir 
folkloristikos) magistro kvalifikacinis 
laipsnis bei gretutinės specialybės 
(sociologija) diplomas 

 1989-1993 studijos VDU ir įgytas humanitarinių 
mokslų (etnologijos ir folkloristikos) 
kvalifikacinis laipsnis 

MOKSLO LAIPSNIS Humanitarinių mokslų daktarė, VDU ir Lietuvos istorijos 
institutas 

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR 
PAREIGOS 

VDU, Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir 
etnologijos katedros docentė (nuo 2005) 

MOKSLO SRITIS Humanitariniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS Etnologija 

DĖSTOMI DALYKAI Bakalaurams: Etnokultūros studijų pagrindai, Tarpkultūrinė 
psichologija, Lyginamosios regiono religijos ir mitologijos 
studijos, Kultūrinės veiklos organizavimas, Kultūrų 
geografija ir kultūriniai regionai, Mitologija, Etnokultūrinė 
veikla, Lietuvių kalendorinės šventės. 

Magistrantams: Religijų tyrimo teorija ir metodologija, 
Kultūrinė psichologija.  

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS Metinių švenčių (re-) konstrukcijos; lyginamosios religijos ir 
mitologijos studijos, kultūrinė antropologija/etnologija ir 
kultūrinė psichologija 

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA 1994–2009  Kauno kolegija, dėstytoja 

KALBOS Lietuvių – gimtoji; anglų, rusų – gerai; ispanų – pagrindai. 

DALYVAVIMAS 
TARPTAUTINIUOSE IR LIETUVOS 
PROJEKTUOSE 

Projekto „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių 
bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 
bendradarbiavimo stiprinimas (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-
006)“ vykdytoja; 

Projekto „Istorijos, etnologijos, filosofijos ir politikos mokslų 
krypties pirmos pakopos studijų programų atnaujinimas ir 
tarptautiškumo didinimas“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-048) 



vykdytoja; 

Projekto „Kalendorinių švenčių rekonstrukcijų santykio su 
lietuvių tapatumu tyrimai“ (remia LMT; sutarties nr. VAT-
30/2012) vadovė (2012-2014 m.);  

Projekto „Tradicijų tęstinumas ir kaita šiuolaikiniame 
lietuvių folklore: tyrimai ir sisteminimas (Prioritetinėje 
Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
kryptyje „Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos 
sąlygomis") (Rėmėjas LVMSF, Mokslo taryba; 2008–2010 
m.); 

Projekto pagal dvišalę mainų sutartį tarp Lietuvos ir 
Bulgarijos mokslų akademijų „Nacionalinio, kultūrinio ir 
religinio identiteto kaita – nuo kasdienio gyvenimo iki 
valstybės politikos“ (2010-2012) vykdytoja;  

Projekto „Tradicijų tęstinumas ir kaita šiuolaikiniame 
lietuvių folklore: tyrimai ir sisteminimas (Prioritetinėje 
Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
kryptyje „Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos 
sąlygomis“) (Rėmėjas LVMSF, Mokslo taryba)( 2008-2010 
m.) vykdytoja. 

LAIMĖTI GRANTAI IR 
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/ 
EKSPERTAVIMAS 

Stažuotė ir moksliniai tyrimai Bulgarijos mokslų 
akademijos Folkloro institute (2010 m.); 

Stažuotė Pacifica Graduate Institute (JAV, 2012 m.); 

Stažuotė Glazgo universitete (Jungtinė Karalystė, 2013 
m.); 

Mokslinių darbų, pateiktų tarptautinei mokslinei 
recenzuojamai duomenų bazei „Lituanistika“, ekspertė 
(2010-2012); 

LJMS organizuojamų konkursų „Geriausios metų 
disertacijos“ ekspertė (2008-2014); 

LJMS organizuojamų konkursų "Geriausi metų magistro 
darbai" ekspertė (2008-2013). 

NARYSTĖ 
ORGANIZACIJOSE/AKADEMINĖSE 
DRAUGIJOSE 

Tarptautinės etnologų ir folkloristų organizacijos (SIEF) 
narė; 

Pažangių Baltijos studijų (AABS) asociacijos narė; 

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų asociacijos (LEKUS) 
narė. 

KITA INFORMACIJA Publikuota 1 monografija, daugiau kaip 30 mokslinių 
straipsnių, 6 metodinės mokymo priemonės (šios - su 
bendraautoriais). 

Skaityti pranešimai daugiau kaip 40 mokslinių konerencijų 
Lietuvoje ir užsienyje.  

 


