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FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2015-12-26, Nr. 4 

 

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. Nijolė 

Maskaliūnienė, prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, prof. dr. Meilutė Ramonienė, prof. dr. 

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

Kaishauri, Aistė Vekerotaitė, doc. dr. Audronė Kučinskienė.   

1. Prieš pradėdamas posėdį dekanas doc. dr. Antanas Smetona iškilmingai įteikė daktaro 

diplomą Avaldui Švageriui, 2016 sausio 14 d. apgynusiam daktaro disertaciją „Lietuvių ir 

latvių tarmių monoftongų priegaidžių akustiniai požymiai: lyginamoji analizė“. 

Be to, dekanas ir visa taryba pasveikino prof. dr. Dainorą Pociūtę, kuriai buvo paskirtas 

Italijos ordinas. 

 

2. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę. 

 

3. SVARSTYTA: Ekspertinis mokslo vertinimas. Pristato VU Mokslo ir inovacijų direkcijos 

vadovė Vida Lapinskaitė. 

Tarybos posėdyje dalyvavo VU mokslo vicesekretorius prof. Rimantas Jankauskas ir VU 

Mokslo ir inovacijų direkcijos vadovė Vida Lapinskaitė. Jie supažindino Tarybą su mokslinės 

veiklos vertinimo taisyklėmis ir 2012–2014 m. rezultatais bei nuo jų priklausančiu lėšų 

skirstymu. Svarbiausias dėmesys buvo skirtas Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių mokslo 

darbų vertinimui. 

NUTARTA: Pranešimo medžiagą paviešinti Filologijos fakulteto bendruomenei. 

 

4. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 

NUTARTA: patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą, atlikus redakcinius pataisymus. 

 

5. SVARSTYTA: Darbo grupės sudarymas Filologijos fakulteto strateginio veiklos planui 

2016–2018 m. parengti (pristato dekanas doc. dr. A. Smetona; pridedami dokumentai: VU 

2015–2017 m. strateginis veiklos planas; Kamieninių akademinių padalinių 2016–2018 m. 

veiklos planų rengimo gairės). 

mailto:infor@cr.vu.lt
http://www.vu.lt/


 

 

NUTARTA:  

a. Sudaryti tokios sudėties darbo grupę: doc. dr. L. Vilkienė, doc. dr. I. Pakerienė, doc. dr. 

J. Konickaja, doc. dr. I. Šeškauskienė, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri ir studentų 

atstovas.  

b. Darbo grupė įpareigojama parengti Filologijos fakulteto strateginio veiklos planą 

(2016–2018 m.) iki balandžio mėn. pabaigos ir teikti Fakulteto tarybai svarstyti 

balandžio 29 d. Grupė išsirenka pirmininką, ir dekanas tvirtina įsakymu darbo grupę ir 

jos pirmininką. 

 

6. SVARSTYTA: Darbo grupės sudarymas Filologijos fakulteto nuostatams parengti (pristato 

dekanas doc. dr. A. Smetona; VU Kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai 

pridedami). 

a. Sudaryti tokios sudėties darbo grupę: doc. dr. A. Smetona, prof. dr. A. Sverdiolas, 

doc. dr. V. Ališauskas, doc. dr. J.  Pakerys, doc. dr. E. Sausverdė, prof. dr. M. 

Ramonienė, prof. dr. N. Maskaliūnienė, doc. dr. V. Žeimantienė ir studentų atstovas.  

b. Darbo grupė įpareigojama parengti Filologijos fakulteto nuostatus iki spalio mėn. ir 

teikti Fakulteto tarybai svarstyti spalio 1 d. Grupė išsirenka pirmininką, ir dekanas 

tvirtina įsakymu darbo grupę ir jos pirmininką. 

 

7. SVARSTYTA:  Filologijos fakulteto veiklos ataskaita už 2015 metus. 

Dekanas doc. dr. A. Smetona pristatė Filologijos fakulteto veiklos ataskaitą už 2015 metus.  

 

NUTARTA: Pritarti Filologijos fakulteto veiklos ataskaitai už 2015 metus. 

 

8. SVARSTYTA: Kandidatūrų VU mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo 

pasiekimus 2015 m. atrankos konkursui teikimas (pristato prodekanė prof. R. Rudaitytė; 

VU mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus tvarkos aprašas 

pridedamas). Buvo pasiūlyti tokie darbai: 

a. Už geriausią Universiteto mokslininkų publikaciją: 

i. Lietuvių literatūros katedra siūlo dr. Annos Mikonis-Railienės ir dr. Linos 

Kaminskaitės-Jančorienės monografiją Kinas sovietų Lietuvoje: sistema, 

filmai, režisieriai (motyvacijos tekstas pridedamas); 

ii. Lietuvių literatūros katedra siūlo doc. dr. K. Urbos knygą Auginančioji 

literatūra. XX a. lietuvių vaikų literatūros tyrimai (motyvacijos tekstas 

pridedamas); 

b. Už geriausią Universiteto mokslininkų taikomąjį darbą: 

i. Klasikinės filologijos katedra siūlo mokslininkų grupės sukurtą skaitmeninę 

duomenų bazę Antikos vardynas (Klasikinės filologijos katedros posėdžio, 

įvykusio 2016-02-19 protokolo Nr. 1 išrašas su motyvacijos tekstu 

pridedamas). 

Po svarstymų už dr. Annos Mikonis-Railienės ir dr. Linos Kaminskaitės-Jančorienės monografiją 

Kinas sovietų Lietuvoje: sistema, filmai, režisieriai balsavo 8 Tarybos nariai, už doc. dr. K. Urbos 

knygą Auginančioji literatūra. XX a. lietuvių vaikų literatūros tyrimai balsavo 3 Tarybos nariai, 

susilaikė 2. 

 

NUTARTA: VU mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus 2015 m. 

konkursui teikti: 

 



 

 

ii. Už geriausią Universiteto mokslininkų publikaciją: Lietuvių literatūros 

katedra siūlo dr. Annos Mikonis-Railienės ir dr. Linos Kaminskaitės-

Jančorienės monografiją Kinas sovietų Lietuvoje: sistema, filmai, režisieriai. 

Motyvacija 

  Dr. Annos Mikonis-Railienės ir dr. Linos Kaminskaitės-Jančorienės monografijoje „Kinas 

sovietų Lietuvoje: sistema, filmai, režisieriai“ pirmąkart pateikta išsami sovietmečio Lietuvos 

vaidybinio kino analizė. Autorės kompleksiškai ištyrė lietuviško kino raidą, siedamos ją su kultūros 

ir istorijos procesais, nustatė Lietuvos sovietinio kino periodizaciją, vidinių etapų specifiką. Taip 

pat pabandė atsakyti į klausimą, kiek ir kaip Lietuvos kino raidą paveikė europinio kinematografo 

reiškiniai. Knygoje rekonstruotas (remiantis pirminiais ir antriniais šaltiniais) sovietinės Lietuvos 

kino socialinis, ekonominis gyvenimas, nuosekliai atskleisti kino politiniai, estetiniai ir 

technologiniai raidos aspektai, institucinė jo sąranga, konkrečių filmų sumanymo, kūrimo, taisymų 

ir recepcijų istorijos.  

 Lietuvos kinotyroje ir kultūros istorijoje tai pirmas konceptualus, metodologiškai pagrįstas tokio 

pobūdžio darbas, kuriame buvo panaudota daugybė naujų istorinių šaltinių. Pirmą kartą aktualinami 

netirti kino kūrimo procesų kontekstai, leidžiantys naujai įvertinti nacionalinio lietuvių kino 

formavimosi aspektus. Jis paneigia vyraujančius  stereotipus, menkinančius kino kaip visavertės 

lietuvių kultūros dalies integralumo galimumą. Mokslinis tyrimas rėmėsi  gausia empirine 

medžiaga: publikuotais atsiminimais, spaudos tekstais ir pokalbiais su  kino kūrėjais bei rašytojais. 

Didelė darbo dalis paremta iki šiol neskelbtais Rusijos ir Lietuvos archyvų dokumentais: tai 

ideologinį diskursą leidžiantys suvokti direktyviniai dokumentai. Kontekstui nusakyti ypač pravarti 

tarpžinybinė korespondencija ir konkrečių kino filmų radimąsi atskleidžiantys dokumentai – 

scenarijai, jų taisymai, svarstymų medžiaga, recenzijos, peržiūrų protokolai.  Tyrime panaudojama 

unikali, lietuviškajam akademiniam diskursui iki šiol nežinoma, empirinė medžiaga. Šiuo atveju 

ypatingai reikšmingas yra Maskvos archyvuose surinktos medžiagos masyvas, įgalinantis 

formuluoti kokybiškai naujas įžvalgas apie kino Lietuvoje ir lietuviškojo kino raidą sovietmečiu, – 

pabrėžia  recenzijoje istorikas doc. dr. Aurimas Švedas.  

Monografija yra tarpdalykinio pobūdžio.  Autorės sugrąžina lietuvišką kiną į akademinio 

dėmesio akiratį, integruoja į bendrus lietuvių kultūros raidos kontekstus. Į istorinę analizę 

įtraukiamos sovietologijos, kultūrologijos ir literatūrologijos mokslinės patirtys, o aiškinant 

vaizdinę ir naratyvinę filmo struktūrą taikoma kinotyros neoformalistinė interpretacijos prieiga. 

Monografijos teorinį pagrindą sudaro šiuolaikinės „revizionistinės“ Naujos kino istorijos (New film 

history) metodologinė patirtis. Jos pagrindiniai atstovai (Robertas Allenas, Douglasas Gomeris, 

André Gaudreault, Thomas Elsaesser) savo svarstymuose peržengia filologinio tekstocentrizmo 

kritikos ribą ir siekia filmus aptarti buvusiuose kontekstuose: kultūriniame, politiniame, 

socialiniame ir instituciniame. Tokiu būdu sovietinio Lietuvos kino istorijos dominante tampa ne tik 

filmų formos autonomija su jos meninėmis bei stilistinėmis vertybėmis (analitinė bei autorinio kino 

dalis), bet ir vidinių periodų kultūriniai modeliai, politinė konjunktūra, kontrolės mechanizmai ir 

kinematografo institucinė struktūra (institucinė ir istorinė dalis). Tokia tyrimų metodologinė kryptis 

leidžia pateikti naują sovietinio Lietuvos vaidybinio kino istorijos sintezę. Tai neabejotinai 

reikšmingas, novatoriškas ir fundamentalus darbas, atskleidžiantis svarbų ir mažai tyrinėtą 

Lietuvos kino raidos laikotarpį, kurio tyrimai reikalauja daug kruopštumo, naujų įžvalgų ir 

tarpdalykinės erudicijos. Svarbu tai, kad ši knyga yra solidus, išsamus darbas, atitinkantis 

šiuolaikinės kino istorijos mokslo paradigminius principus – į kiną žvelgiama kompleksiškai – per 

socialinės institucijos, ideologinio komunikacijos modelio, socialistinio verslo modelio, meno ir 

kultūros prizmę, – rašoma kinotyrininkės doc. dr. Renatos Šukaitytės recenzijoje.  

 

Parengta monografija yra svarbi mokslinė pozicija, tapsianti atspirties tašku kitiems 

lietuviškojo kinematografo tyrinėtojams. Kadangi akademiniame gyvenime ir moksle vis labiau 

įsigali naujos disciplinos (kino antropologija, masmedijos, audiovizualinė kultūra), monografija, 



 

 

praplėsdama nacionalinės kinotyros teorinį ir istorinį supratimą, tampa pamatine baze humanitarinių 

mokslų atstovams. 

 

iii. Už geriausią Universiteto mokslininkų taikomąjį darbą: mokslininkų grupės 

sukurtą skaitmeninę duomenų bazę Antikos vardynas (Klasikinės filologijos 

katedros posėdžio, įvykusio 2016-02-19 protokolo Nr. 1 išrašas su 

motyvacijos tekstu pridedamas). 

Motyvacija 

 

Ši duomenų bazė radosi kaip Lietuvos mokslo tarybos finansuoto mokslininkų grupės projekto 

(„Antikinių tikrinių vardų skaitmeninė duomenų bazė“, 2013 birželis–2015 liepa, sutarties Nr. MIP-

078/2013) rezultatas.  

Projekte dalyvavo kelių Filologijos fakulteto katedrų bei centrų mokslininkai, todėl jį galime 

pagrįstai laikyti viso fakulteto darbo vaisiumi. 

dr. Audronė Kučinskienė (projekto vadovė), VU Klasikinės filologijos katedros docentė, 

dr. Audronė Kairienė, VU Klasikinės filologijos katedros docentė, 

dr. Dalia Dilytė-Staškevičienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo 

darbuotoja, 

habil. dr. Bonifacas Stundžia, VU Baltistikos katedros profesorius, 

dr. Meilutė Ramonienė, VU Lituanistinių studijų katedros profesorė, 

Dalia Andziulytė, VU Klasikinės filologijos katedros asistentė, 

Renata Papšytė, VU Klasikinės filologijos katedros administratorė, 

Alius Jaskelevičius, VU Klasikinės filologijos katedros magistrantas, 

Antanas Keturakis, VU Lietuvių kalbos katedros doktorantas, 

Marius Tverijonas, VU Skaitmeninės filologijos centro programuotojas. 

Projekto atsiradimo motyvai. 

Antikinių vardų lietuvinimo problema buvo ir tebėra aktuali: jų rašymas įvairiuose leidiniuose nėra 

suvienodintas ir dažnai būna specialistų diskusijų, recenzentų kritikos objektas. Su šia problema 

nuolat susiduria vertėjai, redaktoriai, leidėjai. Pagrįstiems sprendimams tokiose diskusijose priimti 

reikalinga duomenų bazė, kurioje būtų suregistruota visa antikinių tikrinių vardų vartojimo lietuvių 

kalboje istorija bei norminės dabartinės vartosenos formos.  

Daugelis Europos kalbų antikinius vardus vartoja originalo forma, taigi nesusiduria su 

transkripcijos problemomis. Lietuvių kalba dėl savo archajiškumo šiuo atžvilgiu yra gana išskirtinė, 

nes reikalauja svetimų vardų ir terminų adaptavimo. Kita vertus, būdama archajiškiausia gyvoji 

indoeuropiečių kalba dėl ypatingo artumo antikinėms kalboms kai kuriais atvejais ji leidžia gana 

tiksliai transkribuoti antikinius vardus, pavyzdžiui, išlaikant senosios graikų kalbos dvibalsius, 

linksniuočių ypatumus ir pan. 

Be to, skirtingai nuo didžiųjų Europos tautų, neturime tokių senų raštijos tradicijų, todėl ir antikinių 

vardų vartosena nėra visiškai nusistovėjusi ir reikalauja profesionalaus norminimo. Negalime aklai 

pasikliauti ir kaimyninių kalbų patirtimi – tai savo disertacijoje įrodė J. Dumčius, atskleidęs 

tradicijų bei įtakų skirtumus lietuvių ir rusų bei lenkų kalbose. Lietuvių raštiją ir vardų vartoseną 

labiau veikė Vakarų Romos kultūra, tuo tarpu rusų kalba patyrė didesnę bizantiškosios kultūros ir 

raštijos įtaką. Nepaisant to, kaip tik rusų kalbos įtaka pagrįsta vardų lietuvinimo tendencija vyravo 

sovietmečiu. Jos atsisakyti ir sukurti originalo formomis pagrįstą vardų transkripciją, atsižvelgiant į 

kitų Europos kalbų duomenis ir patirtį, – ir šiandien tebėra aktualumo nepraradęs uždavinys, prie 

kurio įgyvendinimo svariai prisidėjo šis projektas. 

„Antikos vardynas“ sukurtas siekiant dviejų pagrindinių tikslų: 



 

 

1) sukaupti vienoje laikmenoje kuo didesnį skaičių antikinių vardažodžių ir nustatyti vieningus 

antikinių vardų lietuvinimo principus;  

2) parodyti vardų lietuvinimo istoriją bei tendencijas įvairiais laikotarpiais.  

Antikinių vardų skaitmeninėje duomenų bazėje buvo įgyvendinti šie uždaviniai. 

1. Iš įvairių bibliografinių šaltinių (žodynų, enciklopedijų), atskiriems autoriams skirtų index 

nominum, taip pat iš graikų bei lotynų raštijos korpusų Thesaurus linguae Graecae (TLG) ir 

PHI Latin Corpus išrinkti vardažodžiai plačiąja prasme: istorinių asmenybių, mitologinių ir 

literatūros personažų vardai, etnonimai, eponimai, geografiniai pavadinimai (hidronimai, 

miestų, šalių ir kt. pavadinimai), mitologinės, istorinės, kultūrinės realijos, labiausiai 

paplitusių statinių bei kelių pavadinimai ir kt. Duomenų bazėje sukaupta apie 12 tūkstančių 

raktinių žodžių, greta pateiktos jų originalo formos (graikų ir lotynių k.) bei trumpi 

vardažodžių aprašai. Be to, elektroninė duomenų bazė, skirtingai nei spausdinta knyga, galės 

būti pildoma ir tobulinama. 

2. Kiekvienas raktinis žodis pateiktas su originalo (graikų ir lotynų) forma.  

3. Sukurti vieningi antikinių vardų lietuvinimo principai ir jais remiantis pasiūlyti vartotojams 

lietuviškus graikiškų bei lotyniškų vardažodžių atitikmenys. Pagrindinis graikiškų ir 

lotyniškų vardažodžių lietuvinimo principas yra toks: stengiamasi kuo tiksliau išsaugoti 

originalius tiek fonetinius, tiek morfologinius graikiškų ir lotyniškų vardažodžių parametrus, 

suderinant juos su lietuvių kalbos dėsniais ir atsižvelgiant į graikiškų ir lotyniškų 

vardažodžių paplitimo dabartinėje bendrinėje lietuvių kalboje laipsnį.  

4. Bazėje atsispindi antikinių vardų lietuvių raštijoje istorija: pateikti kiekvieno vardo 

vartosenos variantai su šaltinių bibliografinėmis nuorodomis. Šaltinių sąrašą sudaro apie 290 

pozicijų. Aprėpiamas laikotarpis nuo seniausių XVI–XVII a. lietuviškų raštų (M. Mažvydo 

Katekizmo, M. Daukšos Postilės ir kt.) iki naujausių Antikos veikalų vertimų į lietuvių 

kalbą. 

Tai visiškai naujas bandymas apžvelgti ir susisteminti antikinių vardų vartoseną lietuvių kalboje 

sinchroniniu ir diachroniniu pjūviu. Tokios skaitmeninės bazės, kuri apimtų antikinių vardų visumą 

tiek laikmečio, tiek tematikos prasme, bei jų variantiškumą lietuvių raštijoje, Lietuvoje niekas nėra 

bandęs daryti. Pristačius projekto rezultatus tarptautinėse konferencijose (Colloquium Balticum XII 

Maburgense, Marburgas, Vokietija, 2013 lapkričio 7–9; Colloquium Balticum XIV Tartuense, 

Tartu, Estija, 2015 lapkričio 5–7), jis sulaukė didelio susidomėjimo, o kolegos iš Latvijos bei 

Estijos, sekdami mūsų pavyzdžiu, ima kurti panašius projektus. 

Duomenų bazė yra paskelbta internete Vilniaus universiteto serveryje: 

http://www.vardynas.flf.vu.lt/ Ji turi neribotą prieigą, yra laisvai prieinama visiems vartotojams ir 

leidžia ieškoti duomenų pagal įvairius parametrus, pvz., lietuvišką, lotynišką arba graikišką žodį, 

vardo sritį ir pan.  

„Antikos vardynas“ bus parankus įvairių sričių vartotojams (akademinei bendruomenei, 

moksleiviams, mokytojams, vertėjams, redaktoriams etc.). Jau dabar juo naudojasi daug leidyklų, 

Vertėjų sąjunga, gimnazijų mokytojai, studentai ir mokslininkai. Be to, „Vardynui“ surinkti 

duomenys galės tapti pagrindu tolesniems moksliniams tyrimams bei naujiems taikomiesiems 

projektams, pvz., išsamaus elektroninio Antikos mitologijos žodyno arba elektroninės Antikos 

kultūros enciklopedijos kūrimui. 

 

9. SVARSTYTA: BA studijų programos „Skandinavistika“ naujo varianto –

„Skandinavistika (suomių ir švedų)“ tvirtinimas (pristato prodekanė doc. dr. N. 

Juchnevičienė; Skandinavistikos centro posėdžio protokolo išrašas ir pati programa 

pridedami). 

 

http://www.vardynas.flf.vu.lt/


 

 

NUTARTA: Patvirtinti Bakalauro studijų pakopos programą „Skandinavistika (suomių ir 

švedų)“ (kodas 612R61001). 

 

10. SVARSTYTA: BA studijų programos „Skandinavistika“ ir MA programų 

„Skandinavistika“ ir „Skandinavistika ir Europos studijos“  atnaujintų studijų komitetų 

sudėties tvirtinimas (pristato prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė; programų komitetų 

posėdžio, įvykusio 2016-02-11, protokolas Nr. 9 pridedamas). 

 

NUTARTA: Patvirtinti tokios sudėties Ba studijų programų komitetus: 

Ba studijų programos „Skandinavistika“: 

Lekt. dr. Birutė Spraunienė (pirmininkė) 

doc. dr. Erika Sausverde 

doc. dr. Loreta Vaicekauskienė 

doc. dr. Ieva Steponavčiūtė Aleksiejūnienė 

doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDI Viešojo administravimo katedros docentas) 

asist. Agnietė Merkliopaitė (atsakinga už Skandinavistikos BA gretutines studijų 

koordinavimą) 

Auksė Beatričė Katarskytė (VU SA FilF patvirtinta studentų atstovė) 

 Socialinis partneris – Bo Harald Tillberg (Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro 

Lietuvoje   

 direktorius) 

 

Ma studijų programos „Skandinavistika“: 

 

doc. dr. Ieva Steponavčiūtė Aleksiejūnienė (pirmininkė) 

doc. dr. Loreta Vaicekauskienė 

doc. dr. Erika Sausverde 

doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDI Viešojo administravimo katedros docentas) 

dr. Birutė Spraunienė  

 Prof. Jurij Kuzmenko (Berlyno Humboldtų universiteto Šiaurės Europos studijų 

instituto profesorius   emeritas, Rusijos mokslų akademijos Kalbotyros instituto 

vyriausiasis mokslo darbuotojas, VU garbės  daktaras) 

Eglė Jakelienė (VU SA FilF patvirtinta studentų atstovė) 

Socialinis partneris – Bo Harald Tillberg (Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro 

Lietuvoje direktorius) 

 

                  Ma studijų programos „Skandinavistika ir Europos studijos“: 

 

doc. dr. Ieva Steponavčiūtė Aleksiejūnienė (pirmininkė) 

doc. dr. Loreta Vaicekauskienė 

doc. dr. Erika Sausverde 

doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDI Viešojo administravimo katedros docentas) 

dr. Liutauras Gudžinskas (TSPMI) 

dr. Birutė Spraunienė  

 Eglė Jakelienė (VU SA FilF patvirtinta studentų atstovė) 

 Socialinis partneris – Bo Harald Tillberg (Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro  

Lietuvoje direktorius) 

 

 

11. SVARSTYTA: Leidinio rekomendavimas spaudai (pristato prodekanė prof. R. Rudaitytė). 

a.  Vokiečių filologijos katedros doc. dr. Virginijos Masiulionytės ir dr. Linos 

Plaušinaitytės parengtos mokymo priemonės Rechtssprache Deutsch: Arbeitsbuch 



 

 

zum Bürgelichen Recht, skirtos Dalykinės (teisės) kalbos magistro programos 

studentams (leidinio tekstas, Vokiečių filolofijos katedros posėdžio, įvykusio 2016-

02-18, protokolo išrašas ir dvi recenzijos pridedamos). 

 

NUTARTA: rekomenduoti spaudai doc. dr. Virginijos Masiulionytės ir dr. Linos 

Plaušinaitytės parengtą mokymo priemonę Rechtssprache Deutsch: Arbeitsbuch zum 

Bürgelichen Recht, skirtą Dalykinės (teisės) kalbos magistro programos studentams. 

 

12. SVARSTYTA: Kiti klausimai: 

a. Nutarimas dėl giminingų MA studijų programų (pristato prodekanė doc. dr. 

N. Juchnevičienė; nutarimo projektas pridedamas). 

 

NUTARTA: Visos fakulteto vykdomos II-osios pakopos studijų programos (iš viso 12) yra 

giminingos pagal studijų sritį ir krypčių grupę. Jos skyla į 8 grupes pagal studijų  kryptį. 

Studijų programa Studijų sritis Studijų 

krypčių 

grupė 

Studijų kryptis Studijų 

krypties šaka 

Anglistika 

621Q34001 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Anglų filologija 

Q300 

Anglistika 

Q340 

Bendroji kalbotyra 

621Q13001 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Lingvistika 

Q100 

Bendroji 

kalbotyra 

Q130 

Dalykinė teisės 
(vokiečių, anglų) kalba 

621T93001 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Filologija 

T900 

Dalykinė kalba 

T930 

Intermedialios 

literatūros studijos 

621Q20004 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Literatūrologija 

Q200 

 

--------------------

-- 

Klasikinė filologija 

621Q80001 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Klasikinė 

filologija 

Q800 

--------------------

--- 

Literatūros 

antropologija ir 

kultūra 

621Q20003 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Literatūrologija 

Q200 

 

--------------------

---- 

Rusistika  

621U33001 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Rusų filologija 

U300 

Rusistika 

U330 

Semiotika  

621T92001 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Filologija 

T900 

Semiotika 

T920 

Skandinavistika 

621R61001 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Skandinavų 

filologija 

R600 

Skandinavistika 

R610 

Skandinavistika ir 

Europos studijos 

621R61002 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Skandinavų 

filologija 

R600 

Skandinavistika 

R610 

Taikomoji kalbotyra 

621Q11001 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Lingvistika 

Q100 

Taikomoji 

kalbotyra 

Q110 

Vertimas  

621U60001 

Humanitariniai 

mokslai 

Filologija Vertimas 

U600 

--------------------

--- 

 



 

 

b.  Prof. dr. D. Pociūtė siūlo LLS auditorijai suteikti Marcelijaus Martinaičio vardą. 

 

NUTARTA: Pritarti siūlymui LLS (Lietuvių literatūros seminaro) auditorijai suteikti 

Marcelijaus Martinaičio vardą. 

 

 

 

SVARSTYTA:  

Tarybos pirmininkas                                                         doc. dr. Antanas Smetona 

 

Tarybos sekretorė                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 

 

 

 


