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IŠSILAVINIMAS 

2019 m.  

 

 

 

2015 m.  

 

 

 

2014 m. 

 

 

2012 m. 

 

 

2009 m.  

 

 

 

2003 m.  

 

 

2001 m.  

Tarptautinis diplomas Diplôme approfondi de langue 

française DALF C1, išduota Prancūzijos Švietimo 

ministerijos. 

 

Tarptautinis diplomas Diplôme d'études en langue 

française DELF B2, išduota Prancūzijos Švietimo 

ministerijos. 

 

Politikos mokslų daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo 

universitetas, Lietuva. 

 

Prancūzų filologijos gretutinės specialybės 

sertifikatas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva. 

  

Politikos mokslų magistro laipsnis, Diplomatijos ir 

tarptautinių santykių studijų programa, Vytauto 

Didžiojo universitetas, Lietuva. 

 

Anglų filologijos magistro laipsnis, Vytauto 

Didžiojo universitetas, Lietuva. 

 

Anglų filologijos bakalauro laipsnis, Vytauto 

Didžiojo universitetas, Lietuva. 

MOKSLO LAIPSNIS Politikos mokslų daktarė 

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR 

PAREIGOS 

Vytauto Didžiojo universitetas  

Humanitarinių mokslų fakultetas 

Frankofonijos šalių centro koordinatorė, lektorė 

MOKSLO SRITIS 
Socialiniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS 
Politikos mokslai  

DĖSTOMI DALYKAI 
„Frankofonijos šalių kalba ir kultūra“ bakalauro studijų 

programoje – Tarpkultūrinė komunikacija, Prancūzų diplomatinė 

kalba.  

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS  
Kultūrinė diplomatija, viešoji diplomatija, Prancūzijos užsienio 

politika, vertimo ir politikos sąsajos, kultūros reiškinių analizė.  

mailto:giedre.pranaityte@vdu.lt


ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA 
2018 iki dabar 

 

 

2018 

 

 

2014–2019  

 

 

2009 

 

Vytauto Didžiojo universitetas, Frankofonijos 

šalių centras, koordinatorė ir lektorė 

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 

vizituojanti lektorė 

 

Vytauto Didžiojo universitetas, Politologijos 

katedra, mokslo darbuotoja.  

 

Kauno technologijos universitetas, analitikė 

KALBOS  Lietuvių kalba– gimtoji,  

prancūzų, anglų, rusų kalbos – puikiai,  

ispanų kalba – gerai, 

lenkų kalba – pagrindai. 

DALYVAVIMAS 

TARPTAUTINIUOSE 

RENGINIUOSE 

1. 2021 m. balandžio 22 d. nuotoliniu būdu dalyvavau VDU 

tarptautinėje konferencijoje „Romanų kalbų tekstų 

vertimo akiračiai“ ir skaičiau pranešimą tema Vertimas 

kaip politinis veiksmas: D. Grinkevičiūtės atsiminimų 

knygos  „Lietuvių prie Laptevų jūros“ atvejis. 

 

2. Tarptautinės AUF organizacijos kvietimu 2020 m. 

lapkričio 24 d. dalyvavau tarptautinėje apskritojo stalo 

diskusijoje « Le francais? l’Université en Europe centrale 

et orientale » AUF ECO – Table ronde. Renginys vyko 

prancūzų kalba, buvo diskutuojama apie Frankofonijos 

idėjų sklaidą, Frankofonijos centrų veiklą, prancūzų 

kalbos ir kultūros sklaidą Europos universitetuose. Šame 

renginyje atstovavau VDU Frankofonijos kultūros centrui 

ir Lietuvai. Dėl COVID 19 pandemijos renginys vyko 

internetinio ryšio pagalba, naudojantis MICROSOFT 

TEAMS platforma. 

 

3. Dalyvavau organizuojant Frankofonijos šalių centro 

politikos mokslų tarptautinę konferenciją 

„Frankofoniškojo pasaulio kultūra ir politika“  - « Culture 

et politique du monde francophone » , kuri įvyko kaip 

serija akademinių pranešimų 2021 m. kovo mėnesį. 

Renginio formatas buvo nuotolinis,  naudojantis 

MICROSOFT TEAMS platforma. 2021 m. kovo 9 d. 

skaičiau pranešimą tema: «Expériences de l’enfance et 

fragilité de la vie humaine dans « La promesse de l’aube » 

de Romain Gary ». 

 

4. Dalyvavau organizuojant Frankofonijos šalių centro 

politikos mokslų konferenciją "Politikos ir kultūros 

įvairovė prancūziškai kalbančiame pasaulyje: tarp 

dabarties ir ateities - La diversité culturelle et politique 

dans le monde francophone: entre le présent et l'avenir", 

kuri vyko 2019 m. kovo 14 d.  Jame skaičiau pranešimą, 

skirtą Prancūzijos užsienio politikos gairėms aptarti.  

 

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/ 

KONFERENCIJOS/ PROFESINIAI 

MOKYMAI  

 

(Laikotarpis nuo 2019 iki 2021 metų) 

 

1. 2021 m. balandį dalyvavau VDU nuotoliniu būdu 

organizuotuose trijų dienų tęstiniuose profesiniuose 

mokymuose „Streso įveikimas“, lektoriai prof. dr. Aidas 



Perminas, doc. dr. Loreta Gustainienė. Mokymų datos: 

2021-04-27 , 2021-04-29  ir 2021-04-30. 

 

2. 2021 m. vasario 25 d. dalyvavau VDU nuotoliniu būdu 

organizuotuose profesiniuose mokymuose „Atsakingas 

technologijų naudojimas“. Mokymus vedė lektorė Monika 

Lekeckaitė. 

 

3. 2021 sausio 13 d. dalyvavau VDU nuotoliniu būdu 

organizuotuose profesiniuose mokymuose „Studijų dalyko 

parengimas nuotolinėms studijoms (atestacija)“. 

Mokymus vedė lektorės dr. Estela Daukšienė, dr. Daiva 

Urmonienė. 

 

4. 2020 m. balandžio 8 d. dalyvavau VDU profesinės 

kvalifikacijos kėlimo seminare „Aktyvaus mokymosi 

metodai ir studentų įtraukimas į studijas“. 

 

5. 2019 m. gegužės 29 d. dalyvavau VDU profesinės 

kvalifikacijos kėlimo seminare „Grįžtamasis ryšys 

studentams: kaip galime padėti jiems geriau mokytis?“. 

 

6. 2019 m. balandžio 12 d. dalyvavau VDU PMDF 

organizuotoje tarptautinėje konferencijoje 

CONTEMPORARY POLITICAL PROCESSES: 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. Renginyje 

skaičiau pranešimą tema: Political Challenges for the 

Presidency of Emmanuel Macron and the French Protest 

Movement “Gillets Jaunes“. 

 

7. 2019 m. gegužės 23-24 d. dalyvavau tarptautinėje 

konferencijoje The European Capitals of Culture Forum, 

kuri vyko Kaune „Žalgirio arenoje“. Organizatorius: VŠĮ 

Kaunas 2022. Renginyje skaičiau pranešimą tema: THE 

FRENCH MODEL OF CULTURAL DIPLOMACY IN 

THE CONTEXT OF THE EUROPEAN CAPITALS OF 

CULTURE INITIATIVE. 

 

8. 2019 m. lapkričio 16 d dalyvavau VDU organizuotame 

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume ir 

diskusijoje "Postmoderni Lietuva naujoje pasaulio 

tvarkoje" skaičiau pranešimą tema: " Kultūrinės 

diplomatijos svarba Lietuvai: kaip nepaskęsti 

globalizacijos vandenyne?" 

KITA INFORMACIJA  

Mokslinė monografija:  

 

1. 2016 m. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete pristačiau 

monografiją „Cultural Diplomacy of France and the 

United States and its Practical Conduct in Lithuania“ ir 

surengiau diskusiją apie kultūrinę diplomatiją. Diskusijoje 

dalyvavo Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto 

dėstytojai – prof. Regina Jasiulevičienė, prof. Kristina 

Juraitė, prof. Gintautas Mažeikis, dr. Andrius Švarplys ir 

dokt. Danguolė Bardauskaitė. Monografija buvo pristatyta 

ir Vilniaus knygų mugėje. 2017 m. KTU, LCC ir ISM 

surengiau savo monografijos pristatymus, skaičiau viešas 

paskaitas. 

 

Mokslinės publikacijos ir straipsniai:  

 



 

1. Pranaitytė, Giedrė, Oscar Milosz et Janine Kohler: Deux 

ponts humains entre la Lituanie et la France. Les Amis de 

Milosz. Paris : L’Harmattan, 2020. p. 123-151. 

 

2. Pranaitytė, Giedrė, „Vertėjas paprastai yra atidžiausias 

konkrečios knygos skaitytojas“. : Kultūros barai : kultūros 

ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius : Kultūros barai. ISSN 

0134-3106. 2018, nr. 12, p. 39-41. 

 

3. Pranaitytė, Giedrė, „Negalima parašyti istorijos pabaigos, 

jei dar nesukūrėme jos vidurio“ : Kultūros barai : kultūros 

ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius : Kultūros barai. ISSN 

0134-3106. 2018, nr. 11, p. 59-64. 

 

4. Pranaitytė, Giedrė, Imigrantai ir mes: Prancūzijos 

patarimai Lietuvai.  Kultūros barai : kultūros ir meno 

mėnesinis žurnalas. Vilnius : Kultūros barai. ISSN 0134-

3106. 2017, nr. 1, p. 2-4. 

 

5. Pranaitytė, Giedrė, Ar esame pasirengę iššifruoti 

Akiplėšos žinią? : [recenzija].  Kultūros barai : kultūros 

ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius : Kultūros barai. ISSN 

0134-3106. 2016, nr. 12, p. 91-93. 

 

6. Pranaitytė, Giedrė, Kohler, Janine, Tobulas lietuvis ir 

puikus prancūzas / : Kultūros barai : kultūros ir meno 

mėnesinis žurnalas. Vilnius : Kultūros barai. ISSN 0134-

3106. 2016, nr. 6, p. 54-59. 

 

7. Pranaitytė, Giedrė, Ar Europa sugebės grįžti prie 

krikščioniškųjų kultūros šaknų?  Kultūros barai : kultūros 

ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius : Kultūros barai. ISSN 

0134-3106. 2015, nr. 2, p. 9-11. 

 

8. Pranaitytė, Giedrė, Laisvės dilema šiuolaikinės politikos 

kontekste : krikščioniškasis požiūris.  Politikos mokslų 

almanachas. Kaunas ; Vilnius : Vytauto Didžiojo 

universitetas ; Versus aureus. ISSN 2029-0225. 2015, 

[Nr.] 17, p. 103-110. 

 

9. Pranaitytė, Giedrė, Jungtinių Amerikos Valstijų kultūrinė 

diplomatija : dabarties prioritetai ir ateities perspektyvos. 

Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose - 4 : 

socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų 

konferencijos straipsnių rinkinys, 2014 m. lapkričio 7 d. 

Kaunas : Technologija, p. 94-100. 

 

10. Pranaitytė, Giedrė,  The role of governmental 

institutions in the context of French cultural diplomacy. 

Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. 

Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-0225. 

15 (2014), p. 137-172. 

 

11. Pranaitytė, Giedrė, Badie, Bertrand, Kultūrinė diplomatija 

prancūziškai. /  IQ : [žurnalas]. Vilnius : Intelligent 

Media. ISSN 2029-4417. 2012, nr. 3, p. 46-47. 

 

 

12. Pranaitytė, Giedrė, Kultūrinė ekspansija – politikos 

palydovė.  Valstybė : ekonomika ir politika, 



tendencijos ir perspektyvos. Vilnius : Demokratijos 

plėtros fondas. ISSN 1822-6574. 2012, Nr. 3, p. 110-113. 

 

13. Pranaitytė, Giedrė, Balčiūnienė, Jolanta, „Padedame 

prancūzams atrasti ir suprasti Lietuvą“ / Kultūros barai : 

kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius : Kultūros 

barai. ISSN 0134-3106. 2012, nr. 3, p. 20-23. 

 

14. Pranaitytė, Giedrė, Derse, Anne Elizabeth, „Norime, kad 

žmonės pažintų amerikiečių kultūros įvairovę kaip laisvės 

atspindį“ / Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis 

žurnalas. Vilnius : Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2012, 

nr. 9, p. 26-32. 

 

15. Pranaitytė, Giedrė, The development of the concept of 

power and the challenges for cultural diplomacy. LCC 

liberal arts studies Klaipėda : LCC international 

university. ISSN 2029-1485. 2012, vol. 5 : Borders, 

boundaries, and barriers: new paradigms for the twenty-

first century, p. 99-124. 

 

16. Pranaitytė, Giedrė, Nationalism as an important element 

of international relations. Politikos mokslų almanachas 

[elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo 

universitetas. ISSN 2029-0225. 11 (2012), p. 35-67. 

 

17. Pranaitytė, Giedrė, Kultūrinės diplomatijos raida ir 

praktinės jos vystymosi perspektyvos. Politikos mokslų 

almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto 

Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-0225. 9 (2011), 

p. 177-187. 

 

18. Pranaitytė, Giedrė, The development of identity in 

Kristjana Gunnars’s autobiographical novel "The 

Prowler". Laikas ir žodis : studentų mokslo darbai. 

Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 

1822-9972. 2 (2011), p. 103-113. 

 

19. Pranaitytė, Giedrė, Considerations about the new 

institutionalism as an effective instrument for the analysis 

of institutional design.  Politikos mokslų almanachas 

[elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo 

universiteto leidykla. ISSN 2029-0225. 8 (2010), p. 157-

182. 

 

20. Pranaitytė, Giedrė, Lithuanian cultural diplomacy : 

challenges and achievements.  Case Studies in CD 

[elektroninis išteklius]. Berlin : Institute of cultural 

diplomacy, 2010. p. 1-22. 

 

21. Pranaitytė, Giedrė, The presidential leadership of George 

W. Bush and its impact on the erosion of the conservative 

regime. Geopolityka: Biuletyn naukowo-analityczny 

Instytutu Geopolityki = Geopolitics: Scientific-analitical 

bulletin of the Institute of Geopolitics. Częstochowa : 

Instytut Geopolityki. ISSN 1899-8216.  p. 49-57. 

 

Mokslo populiarinimo straipsniai: 

 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tinklapyje lrt.lt 

2020.09.28 buvo publikuotas straipsnis "Emmanuelis 



Macronas – Prancūzijos ir Europos lyderis?" Nuoroda: 

https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1241383/giedre-

pranaityte-emmanuelis-macronas-prancuzijos-ir-europos-

lyderis. Tas pat tekstas buvo paskelbtas ir VDU 

Frankofonijos šalių centro tinklapyje. Nuoroda: 

https://francophonia.vdu.lt/emmanuelis-macronas-

prancuzijos-ir-europos-lyderis/. 

 

VDU Frankofonijos šalių centro tinklapyje 2020-03-30 

buvo paskelbtas straipsnis "Komunikacijos ir solidarumo 

svarba pandemijos iššūkio akivaizdoje: prancūzų požiūris" 

. Nuoroda: https://francophonia.vdu.lt/komunikacijos-ir-

solidarumo-svarba-pandemijos-issukio-akivaizdoje-

prancuzu-poziuris/ 

 

 


