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 Mokėsi 1981–1984 m. Pandėlio vidurinėje, 1984–1992 m. Rokiškio 4-ojoje vidurinėje 

mokyklose. Studijavo 1992–1997 m. Šiaulių universitete vidurinės mokyklos lietuvių ir rusų kalbų ir 

literatūros mokytojo specialybę, 1997–1999 m. ŠU humanitarinių mokslų magistro studijos. 1999–

2004 m. mokėsi doktorantūroje Vilniaus universitete, apgynė humanitarinių mokslų daktaro 

disertaciją. 

Dirbo 1999–2019 m. Šiaulių universitete: 1999–2003 m. Lietuvių katedroje asistentė, 

2003–2009 m. Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros lektorė, 2009–2019 m. Lietuvių 

kalbotyros, literatūros ir komunikacijos, Humanitarinių mokslų katedrose, Regionų plėtros institute, 

docentė. Nuo 2015 m. dirba Šiaulių valstybinėje kolegijoje Komunikacijos ir rinkodaros skyriuje.  

Yra Lietuvių kalbos draugijos, organizacijos „Šiaulių donoras“ narė.  

  Straipsniai įtraukti į Lietuvos ir užsienio mokslinius leidinius: „Acta humanitarica 

universitatis Saulensis“, „Acta linguistica Lithuanica“, „Filologija“, „Gimtoji kalba mokykloje“  

(2003, 2019), „Jono Jablonskio diena Šiauliuose“ (2006), „Kalbos aktualijos“, „Kalbos kultūra“, 

„Kalbotyra“, „Kristijonas Donelaitis ir jo epocha“ (2014), „Leksikografija ir leksikologija“, „Lietuvių 

ir latvių gretinamosios stilistikos klausimai“ (2006), „1-osios doktorantų mokslinių darbų 

konferencijos programa ir tezės“ (2003), „Res humanitariae“, „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazijai – 100“ (2018), „Studentų darbai“, „Tarptautinės mokslinės konferencijos „Pasaulio 

vaizdas kalboje“ programa ir pranešimų santraukos“  (2001, 2003, 2006, 2008), „Tekstas: lingvistika 

ir poetika“, „Valoda“ (2003, 2004, 2005), „Žmogus ir žodis“, „Žmogus kalbos erdvėje“ (2005) ir kt. 

 Bendradarbiauja periodinėje spaudoje: „Gintaro gimtinė“, „Gimtasis žodis“, „Gimtoji 

kalba“, „Reitingai“, „Šiaulių naujienos“  ir kt. 
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