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ASMENINĖ INFORMACIJA Vladislav Sotirovič  
 

  

 Gerosios Vilties 24-48, LT-03144 Vilnius, Lietuva  

 8 609 698 39        8 676 643 17 

 vsotirovic@yahoo.com 

https://www.linkedin.com/in/sotirovic/ 

 

Lytis Vyras | Gimimo data 14/01/1967| Pilietybė Serbijos Respublikos/nuo 1998 nuolat gyvenantis Lietuvoje  

 

DARBO PATIRTIS   

  

 

Europos Humanitarinis Universitetas (Vilnius), Socialinių mokslų katedra, profesorius, 
2020 m. iki 2022* 
 
Dėstomi studijų dalykai anglų/rusų kalba: 

▪ Introduction to Asian Studies; 
▪ Politics of the European Union; 
▪ World Politics. 

* studijų dalykas įdiegtas elektroninėms studijoms EHU Virtualioje studijų aplinkoje (MOODLE) 
 
 

Socialinių mokslo kolegija (Vilnius), aukštosios mokyklos dėstytojas, 2016 m. iki 2022* 

 

Dėstomas studijų dalykas anglų kalba: 
▪ Quality Management;  
▪ Visual Semiotics; 
▪ Tourism Resources and Geography; 
▪ Intercultural Communication; 
▪ Doing Business in Emerging Market Economies;  
▪ The Single Market of the European Union; 
▪ Emerging Markets. 

* studijų dalykas įdiegtas elektroninėms studijoms SMK Virtualioje studijų aplinkoje (MOODLE) 
 
Vadovavimas bakalauro baigiamiesiems darbams 
 
Mykolo Romerio Universitetas, Politikos ir vadybos fakultetas/Viešojo administravimo 
fakultetas, Politikos mokslų institutas (Vilnius), docentas, 2013-2015 m. ir profesorius nuo 2015 
m. iki 2018 

Parengti ir dėstomi studijų dalykai bakalauro ir magistro studijų studentams anglų kalba*: 
▪ Ethnicity, Multiculturalism and Globalization;  
▪ Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts;  
▪ Europeanisation: Process and Results; 
▪ Democracy: Past, Present, Future;  
▪ Comparative History of Central and Southeast Europe, 1683-up to the Present; 
▪ Eastward Enlargement of the European Union; 
▪ Middle East Studies; 
▪ Global Politics: Theories, International Relations and Security; 
▪ Contemporary Asia-Pacific: Politics, International Relations and Economic 

Development; 
▪ Korean Society and Culture; 
▪ South European and the Mediterranean Regions in the 20th-21st centuries.    

 
Parengti ir dėstomi studijų dalykai bakalauro ir magistro studijų studentams lietuvių kalba*: 

DARBAS, DĖL KURIO KREIPIAMASI       
PAGEIDAUJAMAS DARBAS 

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų srities, moksliniai tyrimai ir mokymas istorijoje ir politiniuose 
moksluose, kultūros srityje 
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▪ Artimųjų Rytų studijos;  
▪ Viduržemio jūros regiono studijos;  
▪ Demokratija: Nuo idėjos iki praktikos; 
▪ Europeizacijos procesai.  

*visi studijų dalykai įdiegti elektroninėms studijoms MRU Virtualioje studijų aplinkoje (MOODLE).  

Vadovavimas kursinio darbams, bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams. 

Nuo 2014 m. iki 2015 m. rengiama tarptautinė jungtinė magistro programa “Tarptautinių 
santykių ir teisės magistratūros studijų programa”. Dalyvavo MRU Politikos mokslų institutas, 
MRU Teisės fakultetas, Vidurio Europos Universitetas Skalicoje, Slovakija ir Europos 
Universitetas Nikosijoje, Kipras.    

  
Mykolo Romerio Universitetas, Politikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų katedra 
(Vilnius), docentas, 2007-2013 m. 
 
Parengti ir dėstomi studijų dalykai bakalauro ir magistro studijų studentams anglų kalba*: 

▪ Ethnicity, Multiculturalism and Globalization;  
▪ Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts;  
▪ Europeanisation: Process and Results; 
▪ Geopolitics in Central Asia and the Caucasus;  
▪ Eastward Enlargement of the European Union.  

 
Parengti ir dėstomi studijų dalykai bakalauro ir magistro studijų studentams lietuvių kalba*: 

▪ Artimujų Rytų studijos;  
▪ Pietų Europos ir Viduržemio jūros regionai 20-21 a.;  
▪ Europeizacijos procesai; 
▪ Taikomoji politinė sociologija. 

*visi studijų dalykai įdiegti elektroninėms studijoms MRU Virtualioje studijų aplinkoje (MOODLE). 
 
 
ES COST programos Valdymo komiteto narys, vykdantis veiklos Nr. IS0803 projektą 
„Europos rytinių sienų peržiūrėjimas: Rytų Europos periferijos socialinės, moralinės ir 
materialinės relokacijos“, 2009-2013 m. 

 

 Vytauto Didžiojo Universitetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Politologijos katedra 
(Kaunas), docentas, 2009-2011 m. 
 
Parengtas ir dėstomas studijų dalykas lietuvių ir anglų kalbomis:  

▪ Balkanų šalių politika. 
 
Vytauto Didžiojo Universitetas, Užsienio kalbų centras (Kaunas), docentas, 2009-2011 m.  
 
Parengtas ir dėstomas studijų dalykas: 

▪ Serbų kalba.  
 
Socialinių mokslo kolegija (Vilnius), docentas, 2009-2011 m. 
 
Dėstomas studijų dalykas lietuvių ir anglų kalbomis:  

▪ Europos studijos; 
▪ Europos valstybių politinės sistemos. 

 
Europos Humanitarinis Universitetas (Vilnius), docentas, 2006-2010 m. 
 
Dėstomi studijų dalykai anglų kalba: 

▪ Ethnicity, Multiculturalism and Globalization; 
▪ Multiculturalism and Globalization.  

 

 Vilniaus Universitetas, Filologijos fakultetas, Slavistikos katedra (Vilnius), docentas, 2007-2008 
m. 

Dėstomi studijų dalykai anglų kalba: 
▪ Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts: 1477–to the Present Time; 
▪ Balkan Security: Problems and Perspectives, 1815–to the Present Time; 
▪ History of the Early Byzantine Empire, 330–846; 
▪ Comparative History of Central and South Eastern Europe: 1683 – to the Present Time; 
▪ The Ethnicity, Multiculturalism and Globalization. 
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Dėstomi studijų dalykai serbų kalba: 

▪ Serbų kalba ir filologija; 
▪ Pietų slavų filologija ir sociolingvistika. 

 

Vilniaus Universitetas, Filologijos fakultetas, Slavų filologijos katedra (Vilnius), mokslo 
darbuotojas 2000-2003 m.), lektorius (2003-2005 m.), docentas, 2005-2007 m. 

Parengti ir dėstomi studijų dalykai anglų kalba: 
▪ Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts: 1477–to the Present Time; 
▪ The Ethnicity, Multiculturalism and Globalization. 

  
Parengti ir dėstomi studijų dalykai serbų kalba: 

▪ Serbų kalba ir filologija;  
▪ Otomanų imperijos istorija;  
▪ Pietų slavų istorija;  
▪ Čekų filologijos įvadas. 

 

 Vilniaus Universitetas, Istorijos fakultetas, Istorijos teorijos ir kultūros katedra (Vilnius), 
asistentas, 2000-2006 m. 

Parengti ir dėstomi studijų dalykai anglų kalba: 
▪ History of the Early Byzantine Empire, 330–846; 
▪ Comparative History of Central and South-Eastern Europe: 1683 – to the Present Time; 
▪ Balkan Security, Problems and Perspectives: 1815–to the Present Time. 

 
Vadovavimas doktorantui Rene Barba Para (Meksika), rengiant daktaro disertaciją „Slobodano 
Miloševičiaus vaidmuo Jugoslavijos krizės metu 1991-1995“, Vilniaus Universitetas, 2005—2006 m.  
 
Vilniaus Universitetas, Istorijos fakultetas, Kultūrinių bendrijų studijų centras (Vilnius), 
asistentas, 2001-2003 m. 
Parengti ir dėstomi studijų dalykai anglų ir lietuvių kalbomis: 

▪ Daugumos ir etninių mažumų konfliktai Pietryčių Europos valstybėse: kilmė, istorija, politika ir 
sprendimai; 

▪ Kultūrinės bendrijos ir mažumos Balkanų pusiasalio valstybėse: pereinamojo laikotarpio 
iššūkiai. 

 

 Tyrimų paramos programa, Sorošo fondas (Praha-Niujorkas), individualaus projekto “Serbija, 
Juodkalnija ir Albanijos nepriklausomybė, 1912-1913” vykdytojas, 2000-2002 m. 

 

 Vidurio Europos Universitetas, Atviros visuomenės archyvas (Budapeštas), koordinatorius, 
1999-2000 m.   

Vidurio Europos Universitetas, Istorijos departamentas (Budapeštas), mokslo darbuotojas 
projekte “Šaltojo karo genezė”, 1999 m. 

 

 Vilniaus Universitetas, Filologijos fakultetas, Slavų filologijos katedra (Vilnius), mokslo 
darbuotojas, 1998 m. 

 Melburno Universitetas, Politikos mokslų fakultetas (Melburnas), mokslo darbuotojas 
tarptautiniame projekte “Demokratija teorijoje ir praktikoje?”, 1996-1997 m. 

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 Veiklos sritis arba ūkio šaka Visos viršuje išvardintos darbovietės yra mokslinės – pedagoginės 
veiklos institucijos 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

 

 

Gido pažymėjimas Nr. 15690 išduotas nuo Lietuvos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
2019-04-16  

 

Europos žmogaus teisių fondo dalyvio pažymėjimas išklausius mokymų kursą "Lingvistinių 
mažumų teisės į kalbą: tarptautiniai standartai ir jų reikšmė" apžvelgiant žmogaus teisių pagrindus ir 
JTO praktines gaires dėl teisių į kalbą įgyvendinimą, Vilnius, Lietuva, 2018 spalio 18 d. 

 
 
Profesoriaus laipsnis suteiktas Mykolo Romerio universiteto rektoriaus įsakymu Nr. 4I-2, 2015-09-01 
m. 
 
Docento laipsnis suteiktas Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu Nr. P-1550, 2005-06-16 
  
Lyginamosios sociologijos studijų pažymėjimas, Vidurio Europos universitetas, Budapeštas, 
Vengrija, 2002-07-26 

 

Humanitarinių  mokslų daktaro laipsnis,  Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva (DA011244). 
Valstybinės registracijos Nr. 018576, 2002-07-10 

 
Žmogaus teisių studijų pažymėjimas, Žmogaus teisių studijų mokykla, Teisės fakultetas, Tilburgo 
universitetas, Nyderlandai, ir Žmogaus teisių institutas, Teisės fakultetas, Katalikiškas Leuveno 
universitetas, Belgija, 2001-08-31 
 
Transatlantinių studijų pažymėjimas, 8-oji Transatlantinė vasaros akademija, Europos integracijos 
studijų centras, Bonos universitetas, Bona, Vokietija, 2001-06-30 
 
Regionų ir mažumų studijų pažymėjimas, Europos akademija, Bolzano/Brixen, Italija, 2000-09-15  
 

Pietryčių Europos studijų magistro laipsnis,  Vidurio Europos universitetas, Budapeštas, Vengrija, 
1997-06-26 

Vidurio Europos istorijos magistro laipsnis,  Vidurio Europos universitetas, Budapeštas, Vengrija, 
1996-06-26 

Istorijos studijų bakalauro laipsnis, Belgrado universitetas, Belgradas, Serbija, 1991-06-12   

Gimtoji kalba Serbų 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba C2 C2 C2 C2 C2 

Lietuvių kalba C2 C2 C2 C2 C2 

Kroatų kalba C2 C2 C2 C2 C2 

Rusų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

 Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai ▪ 24 metų dirbu pedagoginį darbą, nuolat bendrauju su studentais ir kolegomis įvairiose mokslo 
institucijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Puikiai įvaldęs šiuolaikines bendravimo technologijas, 
siekiant glaudesnio tarp-universitetinio bendradarbiavimo, palaikant pastovų ryšį su studentais, 
teikiant jiems informaciją, konsultacijas ir pan.  

▪ Išugdytos tarpkultūrinio bendravimo kompetencijos, mokantis ir dirbant daugiakultūrinėje aplinkoje, 
leidžia greitai prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos, ypač dirbant su studentais iš užsienio šalių, 
kurie atvyksta pagal mainų programas.  
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ Gebu organizuoti seminarus, konferencijas, atlikti moderatoriaus vaidmenį seminaruose ir 
konferencijose, rengti ir įgyvendinti projektus. Buvau atsakingas rengti tarptautinę tarpdisciplininę 
studijų programą. Išugdytos puikios mokslinių darbų vadovavimo kompetencijos:  dirbant Vilniaus 
universitete, vadovauta studentų bakalauro, magistro ir doktoranto darbams; MRU -- konsultuojant ir 
vadovaujant baigiamiesiems studentų darbams bakalauro ir magistro studijų programose.    

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai 

▪ Pastoviai dirbant mokslinį-tiriamąjį darbą, gerai išugdyti analitinio darbo ir kritinio mąstymo įgūdžiai, 
kurie būtini rašant mokslinius straipsnius ir publikacijas Lietuvoje ir užsienyje. Kompetentingas atlikti 
mokslinių tyrimų užduotis savarankiškai ir komandoje, dalinantis ir papildant sukauptą žinių bagažą. 
Vykdant įvairius mokslinius projektus, išsiugdyti gebėjimai planuoti, išskirti veiklų įgyvendinimo 
prioritetus ir laikytis nustatytų terminų. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ▪ Gerai moku naudotis Microsoft Office™ programa Windows system, Word Processors, Wind Word, 
Word Perfect, Excel, Access, Databases, Electronic Mail Program, CCMAIL for Windows, JSTOR, 
Internet. 

 

Vairuotojo pažymėjimas 

 

Gido pažymėjimas 

▪ B kategorija 
 
▪ Nr. 15690. Pažymėjimas išduotas balandžio m. 16 d. 2019 m. Išdavimo institucija: LR Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba  
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AKADEMINĖ VEIKLA 

 

▪ Dešimtosios tarptautinės mokslinės konferencijos „Ribų peržengimas kultūroje ir komunikacijoje“ 
dalyvis, 2021 m. gegužės 28 d., Rumunijos ir Amerikos universiteto, Bukareštas, Rumunija, 
Užsienio kalbų katedra su mokslinio darbo pristatymu „Bosnija ir Hercegovina: Bosnjako 
etnonacionalinės tapatybės kūrimas transformuojant regioninį dialektą į bosnių kalbą“ 

▪ Dešimtosios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Politikos mokslų plėtra: Europos 
praktika ir nacionalinės perspektyvos“ dalyvis, 2020 m. gruodžio 1 d. Organizatoriai: Politikos mokslų 
ir viešojo administravimo katedra, Istorijos fakultetas, Politikos mokslų ir tarptautinių santykių 
departamentas, Europos integracijos ir regioninių tyrimų institutas prie Jurijus Fedkovičius Černivciai 
Nacionalinis Universitetas, Černivciai, Ukraina su mokslinio darbo pristatymu „Rinkimų politika 
Serbijoje ir pirmieji daugiapartiniai rinkimai 1990 m.“ 

▪ Europos Humanitarinio Universiteto (Vilnius), Teisės, politikos ir ekonomikos mokslų komiteto narys, 
2020-2022 m. 

▪ Europos Humanitarinio Universiteto (Vilnius) Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centro akademinis 
narys, 2020–2022 m. 

▪ Atėnų švietimo ir mokslinių tyrimų instituto, Istorijos tyrimų skyriaus ir Politikos ir tarptautinių santykių 
tyrimų skyriaus akademinis narys nuo 2016 m. (www.atiner.gr) 

▪ Kviestinis lektorius Lisabonos ekonomikos ir vadybos institute, Lisabonos universitetas, Lisabona, 
Portugalija, 2016 m. gruodžio 5-9 d. Paskaitų ir seminarų ciklas: „Bosnių tapatybė ir bosnių kalba“, 
„Srebrenicos žudynės: tikrovė ir propaganda“, „Tapatumo beieškant: kaip save suvokia 
juodkalniečiai?“ „Kosovas: nepriklausomybės ir mažumų apsaugos klausimai“ (ERASMUS + 
programa) 

▪ Kviestinis lektorius Leipcigo universitete, Socialinių mokslų ir filosofijos fakultete, Politikos mokslų 
institute, Leipcigas, Vokietija 2015 m. gruodžio 7-11. Paskaitų temos: Kultūrinis identitetas ir Europos 
vienijimas“, „Valstybės kūrimas, politikos sistema ir etniniai konfliktai buv. Jugoslavijos respublikoje 
Makedonijoje“, „Lietuva tarp Rytų ir Vakarų: kultūra, istorija, politika ir politinė sistema“ (ERASMUS + 
programa 

▪ Kviestinis lektorius Teisės fakultete, Politikos mokslų institute, Eötvös Loránd Universitete, 
Budapeštas, Vengrija, 2015 m. balandžio 20-24 d. Paskaitų temos: „Europos tapatybė ir jos 
siekiamybė“, „Makedonijos Respublika po Ohrido susitarimo 2001: Demokratija, valstybingumas ir 
daugiatautiškumo klausimas“, „Lietuva tarp Rytų ir Vakarų: Kultūra, istorija, politika ir politinė 
sistema“, (ERASMUS + programa).  

▪ Kviestinis lektorius Lisabonos ekonomikos ir vadybos institute, Lisabonos universitetas, Lisabona, 
Portugalija, 2014 m. gruodžio 1-5 d. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos 
žlugimas” (ERASMUS + programa). 

▪ Kviestinis lektorius Politikos mokslų katedroje, Socialinių studijų fakultete, Masaryk universitete, 
Brno, 2014 m. kovo 24-28 d.  Paskaitų ciklas: „Europos tapatybės problematika“ 
(ERASMUS/SOCRATES programa). 

▪ Kviestinis lektorius Globalios politikos studijų departamente, Malmės universitete, Malme, Švedija, 
2014 m. kovo 3-7 d. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas” 
(ERASMUS/SOCRATES programa). 

▪ Kviestinis lektorius Teisės fakultete, Politikos mokslų institute, Eötvös Loránd Universitete, 
Budapešta, Vengrija, 2013 m. lapkričio 4-8 d. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos 
žlugimas” (ERASMUS/SOCRATES programa).  

▪ Kviestinis lektorius Ekonomikos, teisės ir politinių mokslų fakultete Kaljario Universitete, Sardinija, 
Italija, 2013 m. gegužės 6-10 d. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas” ir 
“Formavimas šiuolaikinės serbų etnolingvistinės tautos ir nacionalinės valstybės 19 a. pirmojoje 
pusėje” (ERASMUS/SOCRATES programa). 

▪ Kviestinis lektorius Politinių mokslų ir sociologijos fakultete Granados Universitete, 2012 m. lapkričio 
5-9 d. Paskaitų ciklas „Kaip pasiekti europietišką tapatybę?“ (ERASMUS/SOCRATES programa). 

▪ Kviestinis lektorius Politikos mokslų fakultete, Pisos universitete, Pisa, 2011 m. lapkričio 14-18 d. 
Paskaitų ciklas „Serbija, Kosovas ir Europos Sąjunga“ (ERASMUS/SOCRATES programa). 

▪ Kviestinis lektorius Politikos mokslų fakultete „Cesare  Alfieri“, Florencijos universitete, Florencija, 
2011 m. lapkričio 7-11 d. Paskaitų ciklas „Kultūrinė tapatybė ir Europos unifikacija“ 
(ERASMUS/SOCRATES programa). 

▪ Kviestinis lektorius Politikos mokslų katedroje, Socialinių studijų fakultete, Masaryk universitete, 
Brno, 2011 m. kovo 21-25 d.  Paskaitų ciklas „Serbija, Kosovas ir Europos Sąjunga“ 
(ERASMUS/SOCRATES programa). 

▪ Kviestinis lektorius Ekonomikos ir vadybos institute, Ekonomikos fakultete, Minho Universitete, 2010 
m. lapkričio 1-5 d. Paskaitų ciklas „Pilietybė ir Multikultūriškumas“ (ERASMUS/SOCRATES 
programa). 

▪ Kviestinis lektorius Politinių mokslų ir sociologijos Granados Universitete, 2010 m. balandžio 8-12 d. 
Paskaitų ciklas „Serbija, Kosovas ir Europos Sąjunga“ (ERASMUS/SOCRATES programa). 

▪ Kviestinis lektorius Latvijos Universitete, 2010 m. vasario 8-12 d. Paskaitų ciklas „Pilietybė ir 
daugiakultūriškumas“ Europos studijų magistrų programos studentams (ERASMUS/SOCRATES 
programa). 

▪ Kviestinis lektorius Politikos mokslų ir tarptautinių santykių fakultete Tampere universitete, Suomija, 
2009 m. rugsėjo 29-spalio 1 d. Paskaitų ciklas „Lingvistinis nacionalizmas šiuolaikinėje Europoje“ 
B.A./M.A. kreditų kurso studentams (ERASMUS/SOCRATES programa) 

▪ 4-os tarptautinės vasaros mokyklos „Demokratijos iššūkiai po-komunistinėje Europoje: Nacionalinis 
identitetas“, Mykolo Riomerio Universitetas, Politikos mokslų fakultetas, Vilnius, Lietuva, 2009 m. 
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▪ Kviestinis lektorius Lisabonos universitete, Teisės fakultete, 2008 m. gegužės 5-11 d., Lisabona, 
Portugalija. Paskaitų ciklai bakalauro studijų studentams: “Europos integracijos procesai“ bei 
„Globalizacija“ (ERASMUS/SOCRATES Programa). 

▪ Kviestinis lektorius Varšuvos universitete, Rytų Europos studijų programos Žiemos mokykloje 2008, 
vykstančioje Rytų Europos Kolegijoje Vroclave, 2008 m. kovo 3-13 d., Lenkija. Paskaitų ciklas: 
“Balkanų konfliktų tautinės, etninės ir politinės priežastys” (finansuota Varšuvos universiteto). 

▪ Kviestinis lektorius Tartu universitete, Socialinių ir politinių mokslų fakultete, 2007 m. lapkričio 26-30 
d., Tartu, Estija. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas“ ir „Makedonijos 
klausimas”. Skaityta vieša paskaita Europos koledže: “Serbijos politika, žlugus Miloseviciaus politikai, 
ir Kosovo klausimas”, 2007 m. lapkričio 28 d.    (ERASMUS/SOCRATES Programa). 

▪ Kviestinis lektorius Varšuvos universitete, Rytų Europos studijų programos Žiemos mokykloje 2007, 
vykstančioje Rytų Europos Kolegijoje Vroclave, 2007 m. kovo 1-10 d., Lenkija. Paskaitų ciklas: 
“Vidurio, Rytų ir Pietų Europos valstybių pasienio politika pokomunistiniame periode” (finansuota 
Varšuvos universiteto). 

▪ Kviestinis lektorius Tartu universitete, Socialinių ir politinių mokslų fakultete, 2007 m. vasario 12-17 d., 
Tartu, Estija. Paskaitų ciklas: “Balkanų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas”. Skaityta vieša 
paskaita: “Serbijos politika ir regioninio saugumo ateitis”, 2007 m. vasario 13 d.    
(ERASMUS/SOCRATES Programa). 

▪ Kviestinis lektorius Hanoverio universitete, Politikos mokslų inistitute, Europos studijų programa, 
2006 m. vasario 4-11 d., Hanoveris Vokietija. Paskaitų ciklas: „Balkanų šalys tarptautinėje politikoje 
19-20 a.“. Skaityta vieša paskaita: „Emigracija, pabėgėliai ir etninis valymas Jugoslavijoje 1991-
2000“ 2006 m. vasario 7 d. (ERASMUS/SOCRATES Programa). 

 

 ▪ Vidurio Europos Universiteto Vasaros mokyklos „Lyginamosios sociologijos teorija ir tyrimai“ dalyvis, 
Budapeštas, Vengrija, 2002 m. liepos 1-26 d. 

▪ Dėstytojas, pakviestas svečio teisėmis skaityti paskaitų ciklą “Bizantijos imperijos politika, kultūra ir 
religija”, Vilniaus universitetas, Klasikinės filologijos katedra, 2002 m. vasario 14, 21 ir kovo 14 d. 

▪ 8-os Transatlantinės vasaros akademijos dalyvis, Europos integracijos studijų centras, Bona, 
Vokietija, 2001 m. birželio 5-30 d. 

▪ Paskaitų “Pietų Tirolio problema” ir “Tautinių mažumų problematika Balkanuose” vedėjas Kultūrinių 
bendrijų studijų centre, Istorijos fakultetas, Vilniaus universitetas, 2001 m. kovo 20 d. ir gegužės 1 d. 

▪ Vasaros Žmogaus teisių studijų mokykloje dalyvis, Teisės fakultetas, Tilburgo universitetas, 
Nyderlandai, ir Žmogaus teisių institutas, Teisės fakultetas, Katalikiškas Leuveno universitetas, 
Belgija, 2001 m. rugpjūčio 20-31 d. 

▪ Dėstytojų profesionalaus apmokymo programos dalyvis, Curriculum Resource Center, Vidurio 
Europos universitetas, Budapeštas, Vengrija, 2001 m. kovo 26-31 d. 



   Gyvenimo aprašymas  Vladislav Sotirovič  

  © Europos Sąjunga, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Puslapis 8 / 11  

 

 

 

 

Konferencijos/ 
Seminarai 

 
 
 
 

▪ Tarptautinės mokslo konferencijos „Skirtys ir bendrumai socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose“ 
dalyvis, 2016 m. rugsėjo 22-23 d. kurią organizavo Lietuvos istorijos institutas, Vilniuje. Skaitytas 
pranešimas „Pavao Ritterio Vitezovičiaus Didžiosios (Suvienytos) Kroatijos idėja: ankstyvasis 
modernus nacionalinio identiteto modelis ir nacionalinės kroatų-slavų valstybės kūrimas“. 

▪ Tarptautinės konferencijos: Europos sąjunga ir Bizantija – Kultūros paveldas, istorija ir perspektyvos 
Justiniano Didžiojo pasaulis ir Europos civilizacija (565-2015), 2015 m. spalio 23-25, Vilnius. 
Skaitytas pranešimas „Krikščioniškojo Konstantinopolio paveldas“. 

▪ Trečios tarptautinės tarpdisciplinarinės konferencijos „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės 
įžvalgos“ dalyvis, 2014 m. spalio 23-24 d. kurią organizavo Mykolo Romerio universitetas, Vilniuje. 
Skaitytas pranešimas „Jugoslavų nacionalizmas ir teritorinių pretenzijų problematika“.    

▪ Tarptautinės mokslo konferencijos „Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose“ dalyvis, 2013 m. spalio 
24-25 d. kurią organizavo Lietuvos istorijos institutas, Vilniuje. Skaitytas pranešimas „Europos 
Sąjunga ir Europos tapatybė“. 

▪ Antros tarptautinės tarpdisciplinarinės konferencijos „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės 
įžvalgos“ dalyvis, 2013 m. spalio 10-11 d. kurią organizavo Mykolo Romerio universitetas, Vilniuje. 
Skaitytas pranešimas „Kaip pasiekti europietišką tapatybę?“   

▪ Tarptautinės konferencijos „Darnioji daugiakalbystė: Tyrimai, studijos, kultūros“ dalyvis, 2013 m. 
rugsėjo 27-28 d., kurią organizavo VDU Užsienio kalbų institutas, Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaunas. Skaitytas pranešimas „Formavimas šiuolaikinės serbų tautos ir valstybės kūrimas“.   

▪ Tarptautinės konferencijos „Europos Sąjunga ir Bizantijos kultūrinis palikimas: Bizantijos tautų 
sandrauga ir jos reikšmė Europos civilizacijai“ dalyvis, 2013 m. rugsėjo 12-15 d., Vilnius. Skaitytas 
pranešimas „Bizantijos imperijos graikiškumas“. 

▪ Antrosios COST projekto EastBoardNet programos konferencijos dalyvis, Berlynas, Vokietija, 2013 
m. sausio 11-13 d., kurią organizavo Mančesterio universitetas. Skaitytas pranešimas „Jugoslavų 
nacionalizmas ir teritorinių pretenzijų: Iššūkis Balkanams 21-ajame amžiuje“. 
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 ▪ Virtualus dalyvavimas Pasaulio kongrese viešo administravimo ir politikos mokslų klausimais, 2012 
m. lapkričio 29 d.-gruodžio 2 d., Antalija, Turkija. Renginio organizatorius – Pasaulio akademinio 
švietimo ir tyrimų centras, Kyrenia, Kipras. Skaitytas pranešimas: „Etno-lingvistinis modernios serbų  
tautos ir valstybės formavimasis XIX a. pirmoje pusėje“ (Paper ID: 21972; 
http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/ADPOL/). 

▪ Pirmos tarptautinės tarpdisciplinarinės konferencijos „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės 
įžvalgos“ dalyvis, 2012 m. spalio 25-26 d. kurią organizavo Mykolo Romerio universitetas, Vilniuje. 
Skaitytas pranešimas „‘Teisinga prekyba‘ ir Europos Sąjunga“. 

▪ Tarptautinės konferencijos „Sienos, ribos ir sankirtos: Naujosios XXI a. paradigmos“ dalyvis, 2012 m. 
kovo 23-24 d. kurią organizavo LCC tarptautinis universitetas, Klaipėdoje. Skaitytas pranešimas: 
„Jugoslavų nacionalizmas ir teritorinių pretenzijų: Iššūkis Balkanams 21-ajame amžiuje“. 

▪ Tarptautinės konferencijos „Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle“ dalyvis, 2011 m. 
gruodžio 8-10 d., kurią organizavo VDU Užsienio kalbų centras, Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaunas. Skaitytas pranešimas „Buvusios serbų-kroatų kalbos dezintegracija: Bošnjako identitetas ir 
bosnų kalba“. 

▪ Tarptautinės konferencijos „Europos Sąjunga ir Bizantijos kultūrinis palikimas: 550 metų Trapezundo 
imperijos žlugimui – Bizantijos pasaulio tragedija“ dalyvis, 2011 m. rugsėjo 23-24 d., Vilnius. 
Skaitytas pranešimas „Bizantija po Bizantijos: ‚Megali idea‘ ir jungtinė tautinė graikų valstybė“. 

▪ Pirmosios COST projekto EastBoardNet programos konferencijos dalyvis, Katanija, Italija, 2011 m. 
sausio 20-22 d., kurią organizavo Mančesterio Universitetas. Skaitytas pranešimas „Naujas Balkanų 
žemėlapis: etninių serbų valstybės ribos“.  

▪ Tarptautinės konferencijos „Nacija ir kalba: Modernumo aspektai sociolingvistinėje  raidoje“ dalyvis, 
Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutas, 2010 m. spalio 21-22 d. Skaitytas pranešimas 
„Serbų modernios nacijos ir nacionalinės valstybės kūrimas 19 a. pirmoje pusėje“. 

▪ Tarptautinės konferencijos „Šiaurės Atėnai: Kultūrų dialogas tarp rytų ir vakarų“ dalyvis, Vilnius, 2010 
m. rugsėjo 17-19 d. Skaitytas pranešimas „Po-sovietinė kalbos politika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“. 

▪ COST programos dalyvis Seminare 3 „Skirtumai ir nelygybės“, Fafo Taikomųjų tarptautinių studijų 
institute, Oslo, Norvegija. Skaitytas pranešimas „‘Teisinga prekyba‘ ir Europos Sąjunga“, gegužės 7-
9 d., 2010. 

▪ COST programos Seminaro 1 „Daugialypiai Rytai: Periferijos kaip praktika“ dalyvis Masaryk 
universitete, Brno, Čekijoje, 2009 m. lapkričio 11-13. Skaitytas pranešimas „Lingvistiniai Bosnių 
identiteto formavimosi aspektai, 1993-2009 m.“ 

▪ Tarptautinės konferencijos „Europos Sąjunga ir Bizantijos kultūros paveldas: istorija ir ateitis“ dalyvis, 
Vilnius, 2009 m. birželio 19-25 d. Skaitytas pranešimas: „Manzikert mūšis (1071 m.): Bizantijos 
imperijos žlugimo pradžia“. 

▪ 11-ojo Viduržiemio jūros regiono studijų asociacijos kongreso dalyvis, 2008 m. gegužės 28-31 d., 
Liuneburg, Vokietija. Kongresą organizavo Kanzaso universtiteto Kenneth Spencer tyrimų centras, 
JAV.  Skaitytas  pranešimas: „Turkija, Graikija, Italija ir Viduržiemio jūros regiono saugumas“. 

▪ 2-osios metinės konferencijos „Naujos lyginamosios istorijos tyrimų gairės Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje“ dalyvis, 2008 m. balandžio 17-19 d., Sofija, Bulgarija. Konferenciją organizavo Atviros 
visuomenės institutas ir Vidurio Europos universitetas. Skaitytas pranešimas: „Pan-slavizmo idėjos 
dalmatų ir kroatų literatūroje ir istoriografijoje 1477-1706 m.“ 

▪ Tarptautinės konferencijos ”Europos Sąjunga ir Bizantijos kultūrinis paveldas: istorija ir ateitis”, 2007 
m. birželio 22-27 d., Vilnius.  Pranešimo tema: “Krikščionybės triumfas Ankstyvojoje Bizantijoje“. 

▪ Tarptautinės Višegrado 4 konferencijos “Koncepcijos tauta rekonstravimo procesai Vidurio Europoje”  
dalyvis, 2007 m. birželio 8-9 d. Telč, Čekijos Respublika. Pranešimo tema: “Lingvistiniai bosnių 
etninio identiteto konstravimo ypatumai Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Sandžake, 1993-2007 m.” 

▪ Tarptautinės mokslinės konferencijos “Europos studijos: dialektai ir kalbos politika” dalyvis, 2007 m. 
balandžio 27-28 d., Šiauliai. Pranešimo tema: “Serbų-kroatų kalbos transformacijos ir Bosnijos-
Hercegovinos lingvistinė politika: bosnių etninio identiteto ir kalbos konstravimas”. 

▪ Tarptautinės mokslinės konferencijos “Tautinio/pilietinio identiteto reprezentacija ir formavimas 
šiandien” dalyvis, 2007 m. balandžio 26-27 d., Kaunas. Pranešimo tema: “Bosnių kalbos įtakos 
etnonacionalinio bosnių identiteto kūrimui”. 

▪ Tarptautinė konferencijos “Šiuolaikinės teorinės ir praktinės tendencijos rusų kultūrinės studijose” 
dalyvis, 2006 m. gegužės 12-13 d., Klaipėda. Pranešimo tema: “Balkanai ir Rusijos nacionaliniai 
interesai: Rusijos pozicija dėl Euro-Atlantinės integracijos ir Pan-Slavizmo mitų atgaivinimas”.  

▪ Antros tarptautinės konferencijos “Tautos ir kalbos: modernumas sociolingvistinėje raidoje” dalyvis, 
2006 m. balandžio 28 d., Panevėžys. Pranešimo tema: “Kroatų nacionalinis atgimimas (“Ilirų” 
judėjimas) ir kalbinis aspektas 1830-1841 m.” 
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 ▪ Tarptautinės konferencijos “Tautinių mažumų organizacijos: kultūrinis aspektas” dalyvis, 2005 m.  
lapkričio 18 d., Kaunas. Pranešimo tema: “Serbų ortodoksų bažnyčios vaidmuo, ginant religines 
mažumų bendruomenes”.  

▪ 3-čios tarptautinės  Kultūrinių bendrijų centro konferencijos “Silpniausios mažumos: vietos kultūrų 
rekonstrukcija Europoje” dalyvis su pranešimu “Romų holokausto problema Vidurio ir Pietryčių  
Europoje” Istorijos fakultetas, Vilniaus universitetas, 2005 m. gegužės 13-14 d. 

▪ Tarptautinėje konferencijoje “Bizantijos kultūros paveldas” dalyvis,  Vilnius, 2005 m. kovo 18-19 d. 
Skaityto pranešimo tema:  “Balkanų pusiasalis: civilizacijų ir politinių įtakų susikirtimų regionas”. 

▪ Seminaro “Artima praeitis: žvilgsnis atgal, 2003-1933 m.” dalyvis su pranešimu “Emigracija, 
pabėgėliai ir etninis valymas Jugoslavijos žlugimo laikotarpiu”, Naujasis Europos koledžas, 
Bukareštas, Rumunija, 2004 m. gegužės 21-23 d. 

▪ Seminaro “Bizantijos kultūrinis palikimas” dalyvis su pranešimu “Bizantija ir ketvirtasis kryžiuočių 
žygis”, Vilnius, Lietuva, 2004 m. balandžio 26 d. 

▪ Pietryčių Europos Istorijos specialistų seminaro dalyvis su pranešimu “Lingvistinis serbų tautos 
identifikacijos modelis”, Demokratijos ir sandraugos centras, Tesalonikai, Graikija - Sofija, Bulgarija, 
2003 m. birželio 26-28 d. 

▪ Jaunųjų humanitarinių mokslų tyrinėtojų konferencijos “Tautiškumas ir valstybingumas: 
Lyginamosios ir tarpnacionalinės studijos Europoje”  dalyvis su pranešimu “Didžiosios Kroatijos Idėja 
XVII a.”, Södertörns högskola, Universiteto koledžas, Fleminsberg, Švedija, 2003 m. birželio 13-14 d. 

▪ 2-os tarptautinės Kultūrinių bendrijų centro konferencijos dalyvis su pranešimu “Kultūrinių bendrijų 
Išnykimo grėsmė: Vlachai Balkanuose”, Vilniaus universitetas, 2002 m. gruodžio 4-6 d. 

▪ Specialaus forumo “Nacionalizmas, identitetas ir regioninis bendradarbiavimas” dalyvis su 
pranešimu “Lingvistinis Serbų tautinės savimonės formavimosi modelis ir Serbų etninės valstybės 
sukūrimas”, Forli, Italija, 2002 m. birželio 4-10 d. 

▪ Konferencijos “Buvusi Jugoslavija ir Kosovo problema” dalyvis su pranešimu “Serbų klausimas ir 
Jugoslavijos žlugimas”, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002 m. kovo 8 d. 

▪ Konferencijos “Religija ir kultūra” dalyvis su pranešimu “Pečo patriarchato vaidmuo, išsaugojant 
serbų tautinį ir kultūrinį identitetą Otomanų imperijoje”, Religijos studijų centras, Vilniaus universitetas, 
2002 m. vasario 28 d.-kovo 1 d. 

 ▪ Viešojo seminaro “Tarptautinis terorizmas ir dabartinis Balkanų saugumas” vedantysis ir pranešėjas, 
Vilniaus universitetas, Kultūrinių bendrijų centras, 2001 m. spalio 16 d. 

▪ Tarptautinės konferencijos “Emigracijos pradžia ir pabaiga: Gyvenimas be sienų šiuolaikiniame 
pasaulyje” dalyvis su pranešimu “Emigracija, pabėgėliai ir etninis valymas Jugoslavijoje 1991-2001: 
Nuo etnografinių link valstybinių sienų”, Vytauto Didžiojo universitetas, Vytauto Kavolio 
tarpdisciplininių studijų centras ir Lietuvos emigracijos institutas, Kaunas, 2001 m. lapkričio 22-23 d. 

▪ Tarptautinio seminaro “Daugiakalbė Lietuva: praeitis, dabartis, ateitis” dalyvis su pranešimu 
„Lingvistinio nacionalizmo modeliai šiuolaikinėje Europoje”, Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas, Vilnius, 2001 m. spalio 4 d. 

▪ Viešojo seminaro “Serbų nacionalizmas ir Jugoslavijos žlugimas” vedėjas Tarptautinių santykių ir 
politinių mokslų institute, Vilniaus universitetas, 2000 m. lapkričio 21 d. 

▪ Vasaros Akademijos “Regionai ir mažumos Didžiojoje Europoje” Bolzano dalyvis ir pranešimo 
“Serbų nacionalizmo ištakos” autorius, 2000 m. rugsėjo 4-15 d. 

▪ 30–os metinės konferencijos, surengtos Šiuolaikinės Europos studijų Universitetų asociacijos ir 
Vidurio Europos universiteto, dalyvis, 2000 m. balandis 6-8 d. 

▪ Konferencijos “Demokratizacija Rytų Europoje: teorija ir praktika” dalyvis, vykusioje Roberto Šumano 
centre, Europos universiteto institute, Florencija, Italija, ir pranešimo “Demokratijos procesai ir 
Jugoslavija” autorius, 1998 m. spalio 25– lapkričio 2 d. 

 

Projektai ▪ ES COST, Europos bendradarbiavimas mokslinių ir techninių tyrimų srityje, dalyvavimas Veiksme 
IS0803 „Europos rytinių sienų peržiūrėjimas: Europos Rytų periferijos socialinės, moralinės ir 
materialinės relokacijos“, 2009-2013 m. 

▪ Archyviniai tyrimai Vengrijos ir Jugoslavijos santykiams nagrinėti 1990-1995 m. karo laikotarpiu, 
Atviros visuomenės archyvas prie Vidurio Europos universiteto, Budapeštas, Vengrija, 2005 m. 
sausio 5–vasario 5 d. 

▪ Moksliniai tyrimai Vidurio Europos universiteto bibliotekoje ir Atviros visuomenės archyve tema 
“Albanijos nepriklausomos valstybės formavimasis 20 a.”, Budapeštas, Vengrija, 2003 m. liepos 3– 
rugpjūčio 3 d. 
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Apdovanojimai ▪ Švietimo mainų paramos fondo PADĖKA už aktyvų dalyvavimą Erasmus programoje ir indėlį 
plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą, 2013 m. 

▪ Atviros visuomenės archyvo prie Vidurio Europos universiteto stipendija archyviniams tyrimams, 
Budapeštas, Vengrija, 2005 m. sausio 5-vasario 5 d.  

▪ Vidurio Europos universiteto stipendija dalyvauti seminare “Artima praeitis: žvilgsnis atgal, 2003-
1933”, Naujasis Europos koledžas, Bukareštas, Rumunija, 2004 m. gegužės 21-23 d. 

▪ Specialių ir tęstinių programų stipendija Jaunųjų mokslininkų tyrimams Istorijos fakultete, Vidurio 
Europos universitete, Budapeštas, Vengrija, 2003 m. liepos 3-rugpjūčio 3 d. 

▪ USAID stipendija dalyvauti “Pietryčių Europos istorijos daktaro studijų” seminare, Sofija, Bulgarija, 
2003 birželio 26-28 d. 

▪ Södertörns högskola, Baltijos šalių ir Rytų Europos studijų instituto stipendija dalyvauti jaunųjų 
mokslininkų konferencijoje “Valstybingumo ir etniškumo santykis: Lyginamoji analizė ir 
transnacionalinės perspektyvos Europoje”, Fleminsberg, Švedija, 2003 m. birželio 13-14 d. 

▪ Vidurio Europos universiteto stipendija vasaros studijoms “Lyginamoji sociologija: teorija ir 
tyrinėjimai”, Budapeštas, 2002 m. liepos 1-26 d. 

▪ Bolonijos Universiteto ir Forli savivaldybės stipendija dalyvavimui specialiame forume 
“Nacionalizmas, Identitetas ir Regioninis Bendradarbiavimas”, Forli, Italija, 2002 m. birželio 4-10 d. 

▪ Europos komisijos stipendija dalyvavimui Žmogaus teisių studijų mokykloje, Teisės fakultetas, 
Tilburgo universitetas, Nyderlandai, ir Žmogaus teisių institutas, Teisės fakultetas, Katalikiškas 
Leuveno universitetas, Belgija, 2001 m. rugpjūčio 20-31 d. 

▪ Europos integracijos studijų centro stipendija dalyvauti 8-je Transatlantinėje vasaros akademijoje, 
Bona, Vokietija, 2001 m. birželio 5-30 d. 

▪ Europos akademijos Bolzano stipendija dalyvauti Vasaros akademijoje, Brixen, Italija, 2000 m. 
rugsėjo 4-15 d. 

▪ Tyrimų paramos programos stipendija individualiam projektui “Serbija, Juodkalnija ir Albanijos 
nepriklausomybė, 1912-1913”, Sorošo fondas, Praha-New York, 2000-2002 m. 

▪ Dvi Sorošo fondo stipendijos magistro studijoms Vidurio Europos universitete, Budapeštas, Vengrija, 
1995-1996 m. ir 1996-1997 m. 

▪ Jaunųjų mokslininkų fundacijos stipendija studijoms Belgrado universitete, Belgradas, Jugoslavija, 
1987-1991 m. 

 

PRIEDAI 
  

 

 

 ▪ Mokslinių darbų sąrašas.  


