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Dalyvavo 17 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. 

Vytautas Kardelis, prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė, prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, prof. 

dr. Daiva Sinkevičiūtė, doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. dr. Pavel Lavrinec, doc. dr. Diana 

Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Kęstutis Urba, Kamilė Bandonytė, Miglė Prišmontaitė, Julija 

Lekavičiūtė, Tarybos sekretorė doc. dr. Audronė Kučinskienė.   

 

 

1. SVARSTYTA: Dėl kūrybinių atostogų. 

Gautas Baltijos kalbų ir kultūrų instituto asistentės dr. Birutės Spraunienės prašymas išleisti 

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

atostogų planu pridedamas) 

NUTARTA: Išleisti Baltijos kalbų ir kultūrų instituto asistentę dr. Birutę Spraunienę 

kūrybinių atostogų nuo 2018 m. vasario 1 iki birželio 30 d. 

 

2. SVARSTYTA: Skelbtas papildomas balsavimas dėl VU profesoriaus ir docento 

pedagoginio vardo suteikimo (pristato dekanė prof. dr. M. Ramonienė, dokumentai 

pridedami): 

a. Gautas Literatūros ir kultūros studijų instituto prof. dr. Pauliaus Subačiaus 

prašymas suteikti jam VU profesoriaus pedagoginį vardą; 

b. Gautas Taikomosios kalbotyros instituto prof. dr. Meilutės Ramonienės prašymas 

suteikti jai VU profesoriaus pedagoginį vardą; 

c. Gautas Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų instituto doc. dr. Audronės 

Kučinskienės prašymas suteikti jai VU docento pedagoginį vardą; 

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

VU profesoriaus pedagoginį vardą; 

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

jai VU profesoriaus pedagoginį vardą; 

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

jam VU profesoriaus pedagoginį vardą; 

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

VU docento pedagoginį vardą; 
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h. Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doc. dr. Eglės Kontutytės prašymas suteikti jai 

VU docento pedagoginį vardą; 

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

prašymas suteikti jai VU docento pedagoginį vardą;  

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

prašymas suteikti jai VU docento pedagoginį vardą;  

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

suteikti jai VU docento pedagoginį vardą. 

 

NUTARTA:   

a. Suteikti VU profesoriaus pedagoginį vardą Literatūros ir kultūros studijų 

instituto profesoriui dr. Pauliui Subačiui. 

b. Suteikti VU profesoriaus pedagoginį vardą Taikomosios kalbotyros instituto 

profesorei dr. Meilutei Ramonienei. 

c. Suteikti VU docento vardą Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų 

instituto docentei dr. Audronei Kučinskienei. 

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

prof. dr. Alai Lichačiovai. 

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

prof. dr. Galinai Michailovai. 

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

dr. Axel Holvoet. 

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

Vidugirytei-Pakerienei. 

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

Kontutytei. 

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

Karl Villanueva Svensson. 

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

Steponavičiūtei-Aleksejūnienei. 

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

Vaicekauskienei. 
 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                         prof. dr. Meilutė Ramonienė 

 

 

 

Tarybos sekretorė                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 


