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VILNIAUS UNIVERSITETAS 

 

FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2017-10-27, Nr. 2 

 

Dalyvavo 15 Tarybos narių iš 17: 

Tarybos pirmininkė prof. dr. Meilutė Ramonienė, doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, prof. habil. dr. 

Bonifacas Stundžia, prof. habil. dr. Aurelija Usonienė, prof. dr. Vytautas Bikulčius, prof. dr. 

Nijolė Maskaliūnienė, prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, doc. 

dr. Eglė Kontutytė, doc. dr. Pavel Lavrinec, doc. dr. Kęstutis Urba, Miglė Prišmontaitė, Julija 

Lekavičiūtė, Kamilė Bandonytė, Tarybos sekretorė doc. dr. Audronė Kučinskienė.   

 

1. Fakulteto dekanė prof. dr. M. Ramonienė paskelbė, kad visi fakulteto profesoriai ir 

docentai bus pervesti į A kategoriją jau nuo šio mėnesio. 

2. Spalio 21 d. fakultetas gavo Estijos Švietimo ir mokslo ministrės Mailis Reps ir Estijos 

Archimedes fondo padėkos raštus už fakulteto paramą ir bendradarbiavimą organizuojant 

estų kalbos ir kultūros studijas Vilniaus universitete. Šiais metais sukanka 15 metų nuo 

šių studijų pradžios. 

3. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti darbotvarkę, atlikus siūlomus pataisymus. 

4. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžių protokolo tvirtinimas (posėdžio, įvykusio 2017-09-

29, protokolas Nr. 1 pridedamas). 

NUTARTA: Patvirtinti praėjusių posėdžio protokolą. 

 

5. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto mokslo ataskaitos už 2015–2016 metus vertinimo 

principai (pristato doc. dr. Jurgis Pakerys).  

 

Doc. dr. J. Pakerys supažindino Tarybos narius su Filologijos fakulteto mokslo ataskaitos už 

2015–2016 metus rezultatais, vertinimo kriterijais, palygino su kitų mokslo institucijų rezultatais, 

nubrėžė gaires, į ką svarbu atkreipti dėmesį ateityje, rengiant mokslo publikacijas bei mokslo 

ataskaita. 

 

6. SVARSTYTA:  Kūrybinių atostogų klausimai: 

a. Taikomosios kalbotyros instituto docentės dr. Loretos Vilkienės ataskaita už 

kūrybines atostogas (ataskaita pridedama). 

 

NUTARTA: Konstatuoti, kad Taikomosios kalbotyros instituto docentė dr. Loreta Vilkienė 

įvykdė įsipareigojimus ir pritarti kūrybinių atostogų ataskaitai. 
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b. Baltijos kalbų ir kultūrų instituto asistentės dr. Birutės Spraunienės prašymas 

išleisti kūrybinių atostogų nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30. (B. Spraunienės 

prašymas, kuriame matyti kūrybinių atostogų planas, pridedamas). 

 

NUTARTA: Kadangi Tarybai nebuvo pateiktas Skandinavistikos centro patvirtinantis 

dokumentas, klausimą dėl dr. B. Spraunienės kūrybinių atostogų atidėti kitam posėdžiui. 

 

7. SVARSTYTA: Dėl VU profesoriaus ir docento pedagoginio vardo suteikimo (pristato 

dekanė prof. dr. M. Ramonienė, dokumentai pridedami): 

a. Baltijos kalbų ir kultūrų instituto prof. dr. Alos Lichačiovos prašymas suteikti jai 

VU profesoriaus pedagoginį vardą; 

b. Baltijos kalbų ir kultūrų instituto prof. dr. Galinos Michailovos prašymas suteikti 

jai VU profesoriaus pedagoginį vardą; 

c. Baltijos kalbų ir kultūrų instituto prof. habil. dr. Axel Holvoet prašymas suteikti 

jam VU profesoriaus pedagoginį vardą; 

d. Baltijos kalbų ir kultūrų doc. dr. Ingos Vidugirytės-Pakerienės prašymas suteikti jai 

VU docento pedagoginį vardą; 

e. Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Eglės Kontutytės prašymas suteikti jai 

VU docento pedagoginį vardą;  

f. Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson 

prašymas suteikti jai VU docento pedagoginį vardą;  

g. Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Ievos Steponavičiūtės-Aleksejūnienės 

prašymas suteikti jai VU docento pedagoginį vardą;  

h. Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Loretos Vaicekauskienės prašymas 

suteikti jai VU docento pedagoginį vardą. 

 

NUTARTA:   

1. Suteikti VU profesoriaus pedagoginį vardą Baltijos kalbų ir kultūrų instituto 

prof. dr. Alai Lichačiovai. 

2. Suteikti VU profesoriaus pedagoginį vardą Baltijos kalbų ir kultūrų instituto 

prof. dr. Galinai Michailovai. 

3. Suteikti VU profesoriaus vardą Baltijos kalbų ir kultūrų instituto prof. habil. 

dr. Axel Holvoet. 

4. Suteikti VU docento vardą Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Ingai 

Vidugirytei-Pakerienei. 

5. Suteikti VU docento vardą Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Eglei 

Kontutytei. 

6. Suteikti VU docento vardą Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Miguel 

Karl Villanueva Svensson. 

7. Suteikti VU docento vardą Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Ievai 

Steponavičiūtei-Aleksejūnienei. 

8. Suteikti VU docento vardą Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Loretai 

Vaicekauskienei. 

 

9.  SVARSTYTA: Kiti klausimai: 

a. Dekanė doc. dr. M. Ramonienė informavo Tarybą, kad jau parengti 

teikimai ir bus mokami priedai už virškrūvius jau už spalio mėn. 

b. Dėl studijų įmoku sumažinimo (pristato prodekanė doc. dr. N. 

Juchnevičienė). 



 

 

Gautas Vertimo magistro pakopos programos I kurso studentės Marijos Tarasovos prašymas 

sumažinti įmoką už studijas 2017/2018 m. rudens semestre, motyvuojant tuo, kad ji yra VU 

darbuotoja – Orientalistikos centro vyriausioji specialistė (darbo stažas nuo 2001 m. rugsėjo 3 d., 

tabelio Nr. 14061). Kartu su prašymu pateikta VU Orientalistikos centro direktoriaus dr. Vyčio 

Siliaus teikimas. 

 

NUTARTA: Vertimo studijų magistro programos I kurso studentei Marijai Tarasovai 

2017/ 2018 mokslo metų rudens semestre sumažinti studijų įmoką 50% 

 

c. SPK jungimas (pristato prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė).  

Jungtinis SPK posėdis nutarė jungti studijų programų Lietuvių filologija (6121NX021) ir 

Lietuvių filologija ir užsienio kalba (612U10002) komitetus. Siūlomas tokios sudėties studijų 

krypties N04 – Filologija pagal kalbą komitetas: 

 

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (Baltistikos Katedra) 

Prof. dr. Meilutė Ramonienė (Lituanistinių studijų katedra) 

Doc. dr. Jurgis Pakerys (Baltistikos Katedra) 

Doc. dr. Antanas Smetona (Lietuvių kalbos katedra) 

Doc. dr. Brigita Speičytė (Lietuvių literatūros katedra) 

Doc. dr. Audinga Tikuišienė (Lietuvių literatūros katedra) 

Dr. Gintarė Judžentytė (Lietuvių kalbos katedra) 

Dr. Eglė Gudavičienė (Lituanistinių studijų katedra) 

Dr. Neringa Kišienė (Lietuvių literatūros katedra) 

Lekt. Kristina Svarevičiūtė (Klasikinės filologijos katedra) 

Donatas Smalinskas – socialinis partneris (Lietuvių kalbos inspekcijos viršininkas) 

Evelina Verbickaitė – studentų atstovė (Lietuvių filologija, III kursas) 

 

Kilo diskusija dėl komiteto pirmininko. Balsavimui pasiūlytos dvi alternatyvos: balsuoti už 

pasiūlytą komiteto sudėtį, o vėliau, išrinkus komiteto pirmininką, vėl teikti Tarybai; arba 

atsisakyti balsavimo ir atidėti sprendimą vėlesniam laikui, kai bus išrinktas pirmininkas.  

Už pasiūlytos sudėties komitetą pasisakė 8 Tarybos nariai, prieš 5 (palaikė nuomonę atidėti 

sprendimą), susilaikė 2. 

NUTARTA: Pritarti tokios sudėties studijų krypties N04 (Filologija pagal kalbą) 

komitetui: 

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (Baltistikos Katedra) 

Prof. dr. Meilutė Ramonienė (Lituanistinių studijų katedra) 

Doc. dr. Jurgis Pakerys (Baltistikos Katedra) 

Doc. dr. Antanas Smetona (Lietuvių kalbos katedra) 

Doc. dr. Brigita Speičytė (Lietuvių literatūros katedra) 

Doc. dr. Audinga Tikuišienė (Lietuvių literatūros katedra) 

Dr. Gintarė Judžentytė (Lietuvių kalbos katedra) 

Dr. Eglė Gudavičienė (Lituanistinių studijų katedra) 

Dr. Neringa Kišienė (Lietuvių literatūros katedra) 

Lekt. Kristina Svarevičiūtė (Klasikinės filologijos katedra) 

Donatas Smalinskas – socialinis partneris (Lietuvių kalbos inspekcijos viršininkas) 

Evelina Verbickaitė – studentų atstovė (Lietuvių filologija, III kursas) 

 

d. Siūlymas dėl išankstinio Tarybos posėdžių darbotvarkės viešinimo (klausimą 

pasiūlė dr. Audrius Valotka). 



 

 

Siekiant didesnio viešumo ir bendruomenės įtraukimo į Fakulteto reikalus, Tarybos darbotvarkę 

skelbti visai bendruomenei.  

NUTARTA: Tarybos posėdžių darbotvarkę skelbti ne tik Tarybos nariams, bet ir visai 

Fakulteto bendruomenei. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                         prof. dr. Meilutė Ramonienė 

 

Tarybos sekretorė                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 


