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SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS
•
•
•

Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros profesorius (VDU)
Socialinės antropologijos centro vadovas (VDU)
Socialinės antropologijos centro vyriausiasis mokslo darbuotojas (VDU)

IŠSILAVINIMAS
•
•
•
•
•
•

Socialinės ir kultūrinės antropologijos profesorius, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010
Socialinių mokslų docentas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2005
Humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universitetas, 1993
Podoktorantūrinė stažuotė, Londono universitetas, 1996-1997
Istorijos ir etnologijos aspirantūros studijos, Lietuvos istorijos institutas, 1984-1988
Istorijos (vientisosios bakalauro ir magistro) studijos, Vilniaus universitetas, 1974-1979

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
•
•
•
•
•
•

Socialinė ir kultūrinė antropologija
Migracijos ir diasporos tyrimai
Etniškumo, nacionalizmo ir transnacionalizmo studijos
Socialinės atminties ir kultūrinio paveldo tyrimai
Postkolonializmo ir postsocializmo antropologija
Sociokultūrinės antropologijos epistemologija ir mokslo politika

AKADEMINĖ PATIRTIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros profesorius (iki 2010 – docentas) bei Socialinės
antropologijos magistrinių studijų programos komiteto vadovas, 2004 – iki dabar
Pietų Ilinojaus universitetas(JAV), Antropologijos departamento vizituojantis asocijuotas profesorius,
2006 – iki dabar
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės antropologijos centro vadovas, 2005- iki dabar
Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto docentas, 2002 – iki dabar
Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos katedros docentas (nuo 2010 profesorius) antraeilės
pareigos, 2004-2011
Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų studijų centro direktoriaus pavaduotojas, 1999-2003
Vilniaus universiteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros vyr. asistentas (nuo 1998 – docentas),
1993-2003
Vilniaus universiteto Archeologijos ir etnologijos katedros asistentas, 1990-1993
Vilniaus universiteto Lietuvos istorijos katedros jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1988-1990
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DĖSTOMI KURSAI
•
•
•
•
•
•
•

Socialinė antropologija,
Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos ,
Europos antropologija,
Šiuolaikinės antropologijos problemos;
Etniškumas, migracija ir identiteto politika;
Sociokultūrinis identitetas,
Migracijos politika ir kt.

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
•

•

•
•

•

REMIT- „(Re)migrantų socialinės perlaidos visuomenės gerovės augimui: iššūkiai ir patirtys lyginamojoje
perspektyyvoje“- koordinatorius - Socialinės antropologijos centras, Vytauto Didžiojo universitetas
(finansuoja- Lietuvos Mokslo Taryba). Partneriai – Socialinių inovacijų institutas, Vilnius; Ivo Pilar
Socialinių tyrimų institutas, Zagrebas, Kroatija; Esekso universitetas, JK; Socialinių ir humanitarinių
mokslų universitetas, Varšuva. 2020-2021
DIARYTA- „Lietuvių prievartinės migracijos diasporų Rytuose tapatybės raiška: Užvolgio ir Kazachstano
atvejai“ – koordinatorius- Vilniaus universitetas (finansuoja Lietuvos Mokslo Taryba). PartneriaiSocialinės antropologijos centras, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų
centras, Vilnius. 2020-2022
TRANSLINES - "Inequalities of mobility: relatedness and belonging of transnational families in the Nordic
migration space” (Suomijos Mokslų Akademija). (Projekto koordinacinės tarybos narys; pagrindinis
projekto vykdytojas Rytų Suomijos universitetas, Joensu, Suomija). 2015 - 2019
REMIGRATIONS - “Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions” (Projekto
koordinacinės tarybos narys; pagrindinis projekto vykdytojas -Centre for Intercultural Studies, University of
Mainz, Germany in partnership with the University of Graz, Austria and the University of Zagreb, Croatia)
(funded by the ERSTE Stiftung, Austria). 2013-2019
“Lietuviai pasaulyje. Prievartinės migracijos – 1863 m. tremtinių Rusijos Užvolgio stepėse - sociokultūrinis
paveldas, atmintis ir lietuviškojo identiteto sklaida” (Lietuvos užsienio reikalų ministerijos mokslinių tyrimų
programa ir Dr. Juozo Kazicko šeimos labdaros ir paramos fondas Niujorke). 2013-2017

PROFESINĖS NARYSTĖS
•
•
•
•
•

AAA – American Anthropological Association (nuo 2017)
EASA - European Association of Social Anthropologists (nuo 1997)
AABS - Association for Advancement of Baltic Studies (nuo 1998)
ASA – Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth (nuo 2013)
IUAES - International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (nuo 2016)
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