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Dalyvavo 14 Tarybos narių iš 19: 

Tarybos pirmininkas doc. dr. Antanas Smetona, prof. dr. Regina Rudaitytė, doc. dr. Nijolė 

Juchnevičienė, prof. habil.. dr. Bonifacas Stundžia, prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. dr. Dainota 

Pociūtė-Abukevičienė, prof. dr. Meilutė Ramonienė, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, prof. dr Vytautas 

Bikulčius, doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Kęstutis Urba, 

Miglė Prišmontaitė, doc. dr. Audronė Kučinskienė.   

 

 

SVARSTYTA: Romanų filologijos katedros parengta gretutinių studijų programa „Italų kalba ir 

kultūra“ (dokumentas pridedamas). 

Svarstymo metu D. Šileikaitė-Kaishauri išsakė tokių pastabų: 

1) Gretutinė programa turi būti tos pačios krypties (ar jos šakos), kurios yra pagrindinė programa, ir 

laipsnis taip pat turi sutapti. 

Šiuo atveju pagrindinė bakalauro programa yra italų filologijos krypties, tad galima manyti, kad 

perregistravus ją pagal naują, neseniai patvirtintą klasifikatorių, ji bus filologijos (pagal kalbą) 

programa). Taigi ir gretutinė programa turėtų būti ne N07 kalbos studijų krypties, o filologijos (ar 

italų filologijos), juolab kad laipsnis tai nurodytas italų filologijos. Nebent būtų planuojama 

pagrindinę italų filologijos bakalauro programą perregistruoti kaip kalbos studijų programą. 

2) Pasirenkamųjų dalykų semestrai (pavasaris ar ruduo) turi sutapti su pagrindinės programos 

semestrais. Nėra aišku, kiek studentų pasirinks šią programą, todėl svarbu viską suplanuoti taip, kad 

gretutinių studijų studentai galėtų studijuoti vienu srautu su pagrindiniais italistais.  

Siūlomoje programoje kol kas taip nėra. Pvz., pagrindinėje programoje, pvz., italų fonetika ir 

fonologija, šalityra yra dėstomi rudenį, o gretutinėje programoje jie siūlomi pavasarį. Su italų 

sintakse yra atvirkščiai: gretutinėje programoje ji numatyta dėstyti rudenį, o pagrindinėje dėstoma 

pavasarį. 

 

 

NUTARTA: Atsižvelgus į išsakytas pastabas, pritarti gretutinių studijų programos „Italų 

kalba ir kultūra“ teikimui. 
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Tarybos pirmininkas                                                         doc. dr. Antanas Smetona 

 

Tarybos sekretorė                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 


