
Karolis Dambrauskas

Curriculum Vitae

IŠSILAVINIMAS

 2007-2011:  Vytauto  Didžiojo  universitete  įgytas  politikos  mokslų  bakalauras.

Baigiamasis  darbas:  „Fidesz  partijos  politika  vengrų  užsienyje  atžvilgiu“  (vadovas:  doc.  dr.  
Andžėj Pukšto).

 2010 m. pavasario semestras: studijos Budapešto Korvinus universitete (angl. Corvinus University
of Budapest) pagal Erazmus mainų programą.

 2011 m.  vasaris-lapkritis:  praktika  Vengrijos  tarptautinių  santykių  institute  (angl.  Hungarian 
Institute of International Affairs), Budapešte pagal Erazmus mainų programą.

 2012-2014:  Vilniaus  universitete  įgytas  literatūrologijos  cum  laude  magistro  laipsnis.

Baigiamasis  darbas:  „Czesławo  Miłoszo  Vilnius:  polio  erdvė“  (vadovas: doc. dr. Mindaugas 
Kvietkauskas)

 2014-2016:  Vidurio  Europos  universitete  (angl.  Central  European  University)  įgytas  
Nacionalizmo studijų magistro laipsnis.

Baigiamasis  darbas:  „Įsivaizduojant  etninę demokratiją:  lenkų  tautinės  mažumos atsakas  į  
Lietuvos valstybės valdymą“ (angl. Imagining Ethnic Democracy: Polish Minority'sResponce to 
the Governance of the Lithuanian State) (vadovas: prof. András Kovács).

 2017-2021 Sociologijos krypties doktorantūros studijos Lietuvos socialinių tyrimų centre (LSTC)

(vadovė: dr. Kristina Šliavaitė)

VASAROS MOKYKLOS, KONFERENICJOS, AKADEMINIAI APDOVANOJIMAI

 2014: baigiamoji magistro tezė „Czesławo Miłoszo Vilnius: polio erdvė” Vilniaus universiteto  
Lietuvių literatūros  katedros ir  „Santaros-Šviesos“ organizacijos apdovanota Vytauto  Kavolio  
premijas už geriausią metų lituanistinį magistro darbą.



 2015 m. liepos 23 – rugpjūčio 12 d.: dalyvis Tarptautinėje Balkanų antropologijos, etnografijos ir 
lyginamojo folkloro vasaros mokykloje Konitsoje (Graikija) (angl. International Summer School 
in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans).

 2016 m. birželio 30 – liepos 2 d.: pranešėjas tarptautinėje konferencijoje „Europa, tautos ir

nesaugumas: identiteto iššūkiai“ (organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Tautybių studijų 
asociacija (angl. Association for the Study of Nationalities)). Skaitytas pranešimas „Lietuva tampa 
diasporine  šalimi:  besikeičiantys  valdysenos  režimai?“  (angl.  Lithuania  Goes Diasporic:  
Changing Modes of Governmentality?)

 2016 m. rugsėjo 15-16 d.: pranešėjas tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos ir Lenkijos santykių 
dinamika“  (organizatoriai  Vytauto  Didžiojo  universitetas,  Lenkijos  Respublikos  ambasada  
Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje). Skaitytas pranešimas: „Įsivaizduojant etninę demokratiją: 
lenkų  tautinės  mažumos  atsakas  į  Lietuvos  valstybės  valdymą“  (angl.  Imagining Ethnic  
Democracy: Polish Minority's Responce to the Governance of the Lithuanian State).

 2016 m. rugsėjo 14 d.: magistro tezė „Įsivaizduojant etninę demokratiją: lenkų tautinės mažumos 
atsakas į Lietuvos valstybės valdymą“ apdovanota LR Tautinių mažumų departamento įsteigta  
„Premija už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika“.

KITOS VEIKLOS

 2016 m. spalio 7 d.: magistro darbo „Įsivaizduojant etninę demokratiją: lenkų tautinės mažumos 
atsakas į Lietuvos valstybės valdymą“ rezultatų pristatymas Lietuvos katalikų mokslo akademijoje
(organizatorius: Lenkų diskusijų klubas).

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

 Spencer,  Herbert.  “Etikos  duomenys.”  Vertė:  Monika  Čiblytė,  Karolis  Dambrauskas,  Vilius  
Dranseika, Daina Habdankaitė, Romualdas Kacevičius, Rita Malikonytė-Mockus, Valda

Paužuolytė, et al. Problemos, no. 85 (2014): 183–185.

 Imagining Ethnic Democracy: Polish Minority's Response to the Governance of the Lithuanian  
State. Išeis žurnale  Intersections. East European Journal of Society and Politics (special issue  
“Europeanization and Changes in Minority Inclusion in Central and Eastern Europe”, eds. Zsuzsa 
Csergő and Balázs Vizi).



KITOS PUBLIKACIJOS

 “Partijų  programos:  ką  artėjantys  rinkimai  žada  šalies  tautinėms  mažumoms?”  15min.lt.
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/partiju-programos-ka-artejantys-rinkimai-zada-salies-
tautinems-mazumoms-56-685353.
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