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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 

Šeima 

 

 
 

 

Vyras – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresn. mokslo darbuotojas, 
Tekstologijos skyriaus vadovas, žurnalų „Naujasis Židinys-Aidai“, „Knygų 
aidai“, „Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis“ redaktorius Mikas 
Vaicekauskas, vaikai – Marija Vaicekauskaitė (g. 1998) ir Jokūbas Vaicekauskas 
(g. 2000). 

Išsilavinimas, 
mokslo 
laipsnis 

1989–1994: Vilniaus universitetas, lietuvių kalba ir literatūra 

2004: Vilniaus universitetas, hum. m. dr. laipsnis, disertacijos tema: „Naujųjų 
lietuvių kalbos svetimžodžių norminimo teorija ir praktika“ 

Grantai ir 
stažuotės 

 

Trumpos stažuotės 1998, 2000, 2001: Kopenhagos universitetas  

Doktorantūros stipendija 1997-09–1997-12: Kopenhagos universitetas 

Magistrantūros studijos, studentų mainai 1994-08–1994-12: Kopenhagos 
universitetas 

Dabartinės 
darbovietės ir 
pareigos 

nuo 2012: Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro docentė  

nuo 2011: Lietuvių kalbos instituto vyresn. mokslo darbuotoja, 
Sociolingvistikos skyriaus vadovė 

Ankstesnės 
darbovietės ir 
pareigos 

2006–2011: Lietuvių kalbos instituto vyresn. mokslo darbuotoja, Kalbos 
kultūros skyriaus vadovė 

1995–2012: Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro lektorė; 2000: l. e. p. 
Skandinavistikos katedros vedėja 

1995–2006: Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros doktorantė ir lektorė 

1993–2000: Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus asistentė 

Profesinė veikla 

 

nuo 2013: Lietuvių kalbos instituto Etikos komisijos pirmininkė 

nuo 2011: Lietuvos mokslo tarybos tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ 
ekspertų tarybos narė 

nuo 2011: el. žurnalo Taikomoji kalbotyra redkolegijos narė, 
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http://taikomojikalbotyra.lt.azalija.serveriai.lt 

nuo 2011: VU magistrantūros programų „Skandinavistika“ ir „Skandinavistika 
ir Europos studijos“ studijų komiteto pirmininkė 

nuo 2011: tyrimų sklaidos svetainės sociolingvistika.lt redaktorė ir 
administratorė 

nuo 2010: Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos valdybos narė 

nuo 2009: Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų 
komiteto Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 programos vykdymo 
grupės narė 

2009–2010: Projekto „Norvegų ir kitų skandinavų kalbų studijų plėtra Vilniaus 
universitete“, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, 
programų plėtros ekspertė 

2008–2010: Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos narė 

2006–2010: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Leksikos pakomisės narė, 
ekspertė 

 

Perskaityta apie 50 mokslinių pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse 
konferencijose ir seminaruose, publikuota daugiau kaip 40 viešų paskaitų, 
interviu ir populiarių straipsnelių platesnei auditorijai. 

Dėstomi dalykai Įvadas į sociolingvistiką, Įvadas į semantiką ir leksikografiją, Akademinis 
rašymas, Danų kalba ir vertimas 

Vadovavimas 
doktorantūros ir 
podoktorantūros 
studijoms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogilės Ramonaitės podoktorantūros studijų projekto „Lietuvių kaip antrosios 
kalbos įsisavinimo kelias“ vadovė (nuo 2013). 
 
LKI, VDU, ŠU ir KU doktoranto Vuko Vukotičiaus vadovė, tema – 
„Typological Research of Language Ideologies in the Balkan, Baltic and 
Scandinavian Regions with emphasis on Meta-linguistic Commentaries in 
Lithuanian, Norwegian and Serbian Media“ (nuo 2013). 
 
VU doktorantės Dalios Pinkevičienės vadovė, tema – „Metrolingvalizmas 
Lietuvoje“ (nuo 2012). 
 
LKI, VDU, ŠU ir KU doktorantės Ramunės Čičirkaitės vadovė, tema – 
„Vilniaus kalbos sociolektai: fonetinių ir akcentinių bruožų tyrimas“ (nuo 
2011). 
 
LKI ir VDU doktorantės Aurytės Čekuolytės vadovė, tema – „Jaunimo kalba ir 
tapatybė: sociolingvistinis Vilniaus paauglių kalbos bruožų tyrimas“ (nuo 
2010). 
 
VU doktorantės Ingos Dervinytės vadovė, tema – „Kodų kaita kaip jaunimo 
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tapatybės raiškos priemonė“ (nuo 2010). 
 
LKI ir VDU doktoranto Giedriaus Tamaševičiaus konsultantė, tema – 
„Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinės kompetencijos vertinimai visuomenės 
transformacijų kontekste“ (2007–2012). 

Pagrindinės 
mokslinio darbo 
sritys, interesai, 
įvertinimai 

 

kalbos nuostatos ir variantiškumas, jaunimo kalba, kalbos standartizavimo 
ideologijos, kalbų kontaktai, globalioji anglų kalba 

 

akademinė retorika (1999 m. įkurtos Europos akademinio rašymo dėstytojų 
asociacijos narė; keletą kartų stažavosi Kopenhagos Mokslinio darbo rašymo 
centre; iš danų k. verstas šio centro vadovų Lotte Rienecker ir Peter Stray 
Jørgensen vadovėlis „Kaip rašyti mokslinį darbą“ (Aidai, 2003) 2005 m. 
Lietuvos aukštojo mokslo vadovėlių konkurse pažymėtas paskatinamąja 
premija) 

 

leksikografija (viena iš ,,Danų–lietuvių kalbų žodyno“ bendraautorių, šio 
žodyno redaktorė, gramatikos autorė; šiuo metu rengiamo ,,Švedų–lietuvių 
kalbų žodyno“ vienai iš redaktorių) 

 

vertimas (1995 m. yra baigusi vertėjų kursus Kopenhagoje; iš danų kalbos 
išversta 7 grožinės ir dalykinės literatūros knygos, įvairių danų rašytojų, tarp 
jų, H. Ch. Anderseno, kūrybos) 

 

2013 m. apdovanota Gailių klano premija „Už meilę gyvajai lietuvių kalbai“ 

Dalyvavimas 
mokslo 
projektuose 

2013–2016: GLOBLINMED: Globalización y Plurilingüismo Social y 
Familiar en Comunidades Lingüísticas Medianas [Globalization and  social 
and family plurilingualism in medium-sized linguistic communities], 
vykdytojas Barselonos universitetas (dalyvė). 

 

2012–2014: Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė, LMT Nacionalinė 
mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas, vykdytojas LKI 
(projekto mokslinė vadovė) 

 

2010–2013: Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai, LMT 
Nacionalinė mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas, 
vykdytojas LKI (projekto mokslinė vadovė) 

2010–2012: „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“, 
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 programa (išorinė konsultantė) 
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2010: Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje, LMT 
Nacionalinė mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas, 
vykdytojas LKI (projekto mokslinė vadovė) 

 

2009–2010: Norvegų ir kitų skandinavų kalbų studijų plėtra Vilniaus 
universitete, Norvegijos finansinis mechanizmas, vykdytojas VU (studijų 
programų plėtros ekspertė) 

 

2007–2010: Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių vartosenos 1998–2008 
tyrimas, VLKK programa Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir 

sklaida 2006–2015 m., vykdytojas LKI (projekto mokslinė vadovė) 

 

2009: Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė 
Lietuvoje ir Latvijoje, LMSF remiamos veiklos kryptis ,,Mokslininkų grupių 
projektai“, vykdytojas LKI (projekto mokslinė vadovė; partneriai – Latvijos ir 
Liepojos universitetai) 

 

2007–2009: Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose, LMSF 
remiamos veiklos kryptis „Fondo inicijuotos programos – ministerijų 
užsakomų programų projektai“, vydytojas VU (projekto dalyvė) 

 

2007–2008: Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno kūrimas, LMSF programa 
Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007-2008 metais, vydytojas 
VDU (projekto dalyvė) 

 

2004–2006: SPRID ÖSTERUT Šiaurės šalių ministrų tarybos programa 
„Nordplus Nabo“, vykdytojas VU (projekto koordinatorė) 

 

2000–2002: SOCRATES/LINGUA projekto „Interlida“ koordinatorė, 
interaktyvaus mokomojo danų ir lietuvių kalbų CD bendraautorė 

Narystės 
asociacijose ir 
tinkluose 

Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), nuo 2011, 
http://depts.washington.edu/aabs/ 

Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA), nuo 2007, 
http://www.litaka.lt/en/ 

Tarptautinis tyrėjų tinklas SLICE (Standard Language Ideology in Contemporary 

Europe), nuo 2010, http://lanchart.hum.ku.dk/slice/  

European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW), nuo 2001, 
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http://www.eataw.eu/home.html 

Kalbos Lietuvių g. – gimtoji 

Danų k. –  puikūs kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai 

Švedų, norvegų k. – skaitau, suprantu sakytinę kalbą 

Anglų k. – geri akademinio kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai 

Rusų k. – vidutiniai kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai 
 

 

Atnaujinta 2014 m. kovą 


