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2016 m. rugsėjis VšĮ Arabų kultūros forumas viena iš steigėjų, kurioje einu
vadovės pareigas
Nuo 2010 m. iki dabar VU OC Arabistikos studijų kuratorė. Dėstomi visi
pagrindiniai specialybiniai dalykai, susiję su arabistikos studijomis: Arabų
filologija, Islamo kultūros istorija, Ikiislaminė Arabija, Islamo teisė,
Koranistika, Islamo menas, Islamo istorinė antropologija.
Nuo 2015 m. atliekami vertimai raštu ir žodžių iš/į arabų iš/į lietuvių kalbą.
Nuo 2015 m. iki dabar dėstoma arabų kalba Užsienio reikalų ministėrijoje.
2015 m. pravestos paskaitos gydytojų tobulinimo kurse "Kultūrinės
psichiatrijos pagrindai", kuris vyko VU Gydytojų tobulinimosi fakultete.
2015 m. Spalio 7d. pravestas seminaras URM „Lietuva ir Magrebas:
regiono ypatumai, bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos“.
2015 m. Balandžio 17 d. pravestas seminaras Luksemburge, DG TRAD –
Lithuanian Translation Unit tema: Arabiškųjų asmenvardžių užrašymas
lietuvių ir kitomis kalbomis.
2014-2015 m. pravesta eilė seminarų apie Islamo kultūrą International
Organization for Migration (IOM), Mission in Lithuania, projekte: Pagalba
vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas II
Nuo 2009 m. iki dabar Vilniaus Universiteto, Rytų kalbų mokykloje
dėstoma arabų kalba
2008-2010 m. Vytauto Didžiojo Universiteto Užsienio kalbų katedros arabų
kalbos I-III lygio dėstytoja.

Kvalifikacijos

2012 m. Rugpjūtis, vieno mėnesio trukmės kvalifikacijos kėlimo kursas

kėlimas

Islamic Azad University of Qazwin, Irane
2011 m. Arabistikos studijų programos studentams organizuota vienos
savaitės trukmės kelionė į Andalūziją, supažindinti su islamiškuoju kultūros
paveldu Ispanijoje.
2009 - 2012 m. Europos Sąjungos komisijos organizuojamo tarptautinio
projekto „WEBSTAR“ dalyvė. Projektas yra ES komisijos mokymosi visą
gyvenimą programos dalis, bei skirtas arabų kalbos A1 lygio dėstantiems
dėstytojams. Pirmoji sesija įvyko 2009 m. vasario men. Londone.

Metodinė
medžiaga
Išsilavinimas
2013 ruduo

2008 m. Pradėtas rengti arabų kalbos vadovėlis, atitinkantis B2 kalbos
mokėjimo lygio rekalavimus pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis.

Pradėta ruošti disertacija Bonos universitete tema: Ethik im islamischen
Recht: Abū Layṯ Samarqandī's (? – 983) Werk tanbihu al-ġafilīn

2008 metais

Suteiktas Azijos studijų bakalauro laipsnis.
Bakalauro darbo tema: Die „geheimnisvollen“ Buchstaben im Koran.

2007 metais

Pradėtos studijos naujai į Bonos universiteto bakalauro studijų programą
įvestą mokslo sritį: Azijos studijos. Pagrindinis šių bakalauro studijų
akcentas yra Azijos šalių istorija, orientalinė meno istorija (islamo ir hindi
menas), islamo teologija ir filosofija, bei arabų kalba ir literatūra.

2006

Suteiktas Edukologijos magistrės laipsnis
Magistro darbo tema: Europäische Einigung und kulturelle Identität. Eine
Interpretation einschlägiger offizieller Texte der litauischen Regierung zur
Bildungspolitik.

1999– 2006 metais Studijos Bonos Universitete (Rheinische Wilhelms- Friedrich Universität
Bonn) edukologijos magistrės laipsniui gauti.
Pagrindiniai
studijų dalykai

Edukologija / Sociologija / Orientalistika

Studijų
pagrindiniai
akcentai

Edukologijoje: Kokybinių ir kiekybinių tyrimų teorija ir praktika, didaktika,
vaikų psichologija
Sociologijoje: socialinės teorijos (Max Weber, Emile Durkheim, Niklas
Luhmann), migracijos sociologija, sociologija orientalistikoje.
Orientalistikoje: Islamo kultūros istorija, koranistika, ikiisislaminė Arabija
bei islamo religijos susikūrimas ir raida, islamo teisė, šiuolaikinės žmonių
teisės koncepcijos įvairiose kultūrose, arabų kalba

2004-2005 m.

Įvairūs projektai ir dieninės praktikos įvairiose soc. pedagoginėse įstaigose
kaip pedagoninės konsultacijos tarnyba.

1998-1999 m.

Filosofinių studijų pasiruošimo kursai Bonos universitete [Studijų Kolegija];

Narystės ir
ekspertinė veikla

Nuo 2016 m. iki dabar Anna Lindh Fondas- Lietuvos tinklas ekspertė
Nuo 2012 m. Lietuvos religijotirinkų draugija

Asmeniniai
sugebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba
Antroji pagrindinė kalba
Užsienio kalbos

rusų k.
lietuvių k., vokiečių k.
arabų k., anglų k.

