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KONTAKTAI
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IŠSILAVINIMAS

2011 m. Vilniaus universitete įgytas humanitarinių mokslų
srities filologijos krypties daktaro laipsnis.
1999 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigtos
magistrantūros studijos (su pagyrimu), įgytas humanitarinių
mokslų magistro laipsnis ir gimnazijos lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojo kvalifikacija.
1997 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigtos
pagrindinės studijos, įgytas aukštasis universitetinis
išsilavinimas, humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis ir
bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojo kvalifikacija.
2018 m. Lietuvos edukologijos universitete suteiktas
humanitarinių mokslų srities filologijos krypties docento
pedagoginis vardas
Humanitarinių mokslų daktarė (PhD)
(Vilniaus universitetas, Lietuva)
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų
fakulteto Lituanistikos katedros docentė

PEDAGOGINIS VARDAS

MOKSLO LAIPSNIS
PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS
MOKSLO SRITIS

Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

Filologija

DĖSTOMI DALYKAI

Akademinis rašymas ir specialybės kalba, Kalbinė
komunikacija, Stilistika ir teksto lingvistika, Socialinės ir
psichologinės lingvistikos įvadas
Stilistika, retorika, teksto lingvistika, kalbos norminimas ir
vartosena

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS
ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA

2018–2021 m. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo
akademijos Mokytojų rengimo instituto docentė.
2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos
Edukologijos tyrimų centro mokslo darbuotoja.
2018–2021 m. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo
akademijos Mokytojų rengimo instituto Kalbinio ugdymo
programų vykdymo grupės vadovė.
2018 m. Lietuvos edukologijos universiteto Akademinių
reikalų direkcijos vyr. specialistė.
2016–2018 m.
Lietuvos
edukologijos
universiteto
Lituanistikos ir komparatyvistikos tyrimų centro vyresnioji
mokslo darbuotoja.
2013–2017 m.
Lietuvos
edukologijos
universiteto
Lituanistikos fakulteto studijų prodekanė.
2013–2018 m. Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių
kalbotyros ir komunikacijos katedros (vėliau – Lietuvių
kalbotyros ir didaktikos katedros) docentė.

KALBOS

DALYVAVIMAS
TARPTAUTINIUOSE IR LIETUVOS
PROJEKTUOSE

2008–2013 m. Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių
kalbotyros ir komunikacijos katedros lektorė.
1999–2008 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių
kalbos katedros asistentė.
Lietuvių k. – gimtoji;
rusų k. – puikiai;
anglų k. – gerai;
latvių k. – pagrindai.
2017–2023 m. Vilniaus universiteto (kartu su Vytauto
Didžiojo universitetu ir kt. partneriais) vykdomo projekto
„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFAV-709-01-0002) vykdytoja. Projektas finansuojamas
Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m.
Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ priemonę „Studijų tarptautiškumo
didinimas“.
2015–2016 m. Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių
kalbotyros ir komunikacijos katedros nacionalinio projekto
„Naujųjų svetimžodžių funkcionavimo lietuvių bendrinėje
kalboje tyrimas“ (sutarties Nr. K-12/2014) vykdytoja.
Projektas finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
pagal „Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos
atmainų
funkcionavimo
ir kaitos
tyrimų
2011–
2020 m.“ programą.
2014–2015 m. Nacionalinio egzaminų centro vykdyto
projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir
brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ (VP1-2.1-ŠMM01-V-03-002) vykdytoja. Projektas įgyvendintas pagal
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“
priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos
sistemų stiprinimas“.
2012–2014 m. Lietuvos edukologijos universiteto (kartu su
partneriais) vykdyto ES SF projekto „Lituanistikos
(baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir
tarptautiškumo
plėtra“
(VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007)
vykdytoja, turinio ekspertė. Projektas finansuotas Europos
socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis
visą gyvenimą“ priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo
plėtra“.
2012–2014 m. Nacionalinio projekto „Lietuvių kalbos
sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine
vartosena tyrimas“ (Nr. K-2/2012) vykdytoja. Projektas
finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal
„Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų
funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų“ programą.
2012 m. Nacionalinio projekto „Parama mokslo renginiui
„Stilistika šiuolaikinio mokslo ir globalizacijos kontekste“
organizuoti“ (Nr. MOR-034/2012) vadovė. Projektas

LAIMĖTI GRANTAI IR
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS /
EKSPERTAVIMAS
KI

KITA INFORMACIJA

KONFERENCIJOS 2016–2020 M.

finansuotas Lietuvos mokslo tarybos.
2011–2013 m. ES SF projekto „Inovatyvios gimtosios
lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
programos įgyvendinimas“ (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007)
vykdytoja. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo
lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“
2.4. priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir
inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.
2019 m. stažuotė Vroclavo universitete (Lenkija).
2019 m. skaitytos paskaitos Helsinkio universiteto (Suomija)
Baltistikos centre.
2017 m. skaitytos paskaitos Tbilisio universiteto (Gruzija)
Baltistikos centre.
Nuo 2016 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Žodyno
pakomisės kviestinė ekspertė.
Nuo 2012 m. Nacionalinio egzaminų centro (dabar –
Nacionalinė švietimo agentūra) kviestinė ekspertė.
Nuo 2012 m. Baltistikos centrų asociacijos valdybos narė.
2019 m. gegužės 16–17 d. Vroclavo universitete (Lenkija)
vykusiame V tarptautiniame lituanistų kongrese skaitytas
pranešimas „Lietuviškų mokslo populiarinamųjų tekstų
antraščių ekspresyvumas“.
2019 m. sausio 24–25 d. Daugpilio universitete (Latvija)
vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „XIX
Scientific readings“ („Zinātniskie lasījumi XXIX“) skaitytas
pranešimas „Lietuvių mokslo populiarinamųjų tekstų
antraštės: funkcijos ir raiška“.
2018 m. kovo 8 d. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
gimnazijoje vykusioje mokslinėje metodinėje konferencijoje
„Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymo aktualijos“ skaitytas
pranešimas „Keletas pastabų apie rašinių stiliaus vertinimo
sunkumus“.
2017 m. gegužės 22–24 d. Vroclavo universitete (Lenkija)
vykusiame IV tarptautiniame lituanistų kongrese skaitytas
pranešimas „Leksinės stiliaus figūros lietuvių mokslo
populiarinamuosiuose tekstuose“.
2017 m. balandžio 6–7 d. Lietuvos edukologijos universitete
vykusioje
tarptautinėje
mokslinėje
konferencijoje
„Lituanistika
(Baltistika)
šiuolaikiniuose
ugdymo
procesuose“ skaitytas pranešimas „Mokslo populiarinamieji
tekstai šiandienos mokymo(si) procese“.
2017 m. kovo 10 d. Alytaus Putinų gimnazijoje vykusioje
mokslinėje
metodinėje
konferencijoje
„Šiuolaikinė
lituanistika: teorinės aktualijos ir praktika“ skaitytas
pranešimas „Rašinių stiliaus vertinimo problemos“.
2016 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos edukologijos universitete
vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „XXI
amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“ skaitytas
pranešimas „Naujųjų skolinių raiška ir funkcijos kultūrinėje
spaudoje“.
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https://biblioteka.vdu.lt/

