VILNIAUS UNIVERSITETAS
FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016-04-29, Nr. 7
Dalyvavo 19 Tarybos narių iš 19:
Tarybos pirmininkas doc. dr. Antanas Smetona, prof. dr. Regina Rudaitytė, doc. dr. Nijolė
Juchnevičienė, prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, prof. habil. dr. Aurelija Usonienė, prof. dr.
Vytautas Kardelis, prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė, prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, prof. dr.
Meilutė Ramonienė, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, doc. dr. Vytautas Bikulčius, doc. dr. Eglė
Kontutytė, doc. dr. Pavel Lavrinec, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Kęstutis Urba,
Miglė Prišmontaitė, Julija Lekavičiūtė, Aistė Vekerotaitė, doc. dr. Audronė Kučinskienė.
1. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: Patvirtinti darbotvarkę.
2. SVARSTYTA: Praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas.
NUTARTA: Patvirtinti praėjusių posėdžių protokolus.
3. Darbo grupės parengto fakulteto strateginio veiklos plano 2016–2018 m. projekto
svarstymas (pristato darbo grupės pirmininkė doc. I. Šeškauskienė; strateginės veiklos
planas pridedamas).
NUTARTA: Atidėti šio klausimo svarstymą kitam Tarybos posėdžiui, vyksiančiam
gegužės 13 d.
4. SVARSTYTA: Prašymai išleisti kūrybinių atostogų (pristato prodekanė prof. R.
Rudaitytė). Gauti šių darbuotojų prašymai dėl kūrybinių atostogų:
a) Anglų filologijos katedros lektorės dr. Linaros Bartkuvienės – vienam semestrui;
b) Anglų filologijos katedros lektorės dr. Ritos Juknevičienės – vienam semestrui;
c) Baltistikos katedros docentės dr. Birutės Kabašinskaitės – vieneriems metams
(prašymas ir kūrybinių atostogų planas, Baltistikos katedros posėdžio, įvykusio
2016-03-16, protokolo Nr. 3 išrašas pridedami);
d) Skandinavistikos centro doc. dr. Ievos Steponavičiūtės-Aleksiejūnienės –
vieneriems metams (prašymas ir kūrybinių atostogų planas pridedamas).
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Prof. B. Stundžia pasiūlė: kadangi fakultetui ypač aktuali mokslinė produkcija, neišleisti
kūrybinių atostogų tų mokslininkų, kurie planuoja parengti tik metodines mokymo priemones.
Dėl pirmų trijų prašymų taryba pritarė vienbalsiai. Dėl doc. dr. Ievos SteponavičiūtėsAleksiejūnienės prašymo kilo abejonių, ar ne per ilgas atostogų laikas, kuomet planuojama
parengti tik metodinę priemonę. Paskelbti du balsavimai: išleisti doc. dr. Ievos SteponavičiūtėsAleksiejūnienę vienam semestrui ar vieneriems metams. Už pirmą siūlymą balsavo 11 Tarybos
narių, už antrąjį 2, susilaikė 5.
NUTARTA:
a) išleisti Anglų filologijos katedros lektorę dr. Linarą Bartkuvienę kūrybinių
atostogų vienam semestrui;
b) išleisti Anglų filologijos katedros lektorę dr. Ritą Juknevičienę kūrybinių
atostogų vienam semestrui;
c) išleisti Baltistikos katedros docentę dr. Birutę Kabašinskaitę kūrybinių
atostogų vieneriems metams;
d) išleisti Skandinavistikos centro docentę dr. Ievą SteponavičiūtęAleksiejūnienę kūrybinių atostogų vienam semestrui.
5. SVARSTYTA: Atsiskaitymas už kūrybines atostogas (Polonistikos centro doc. dr. Kristina
Rutkovska, ataskaita pridedama).
NUTARTA: Pritarti doc. dr. Kristinos Rutkovskos ataskaitai už už 2015–2016 mokslo
metų rudens semestro kūrybines atostogas.
6. SVARSTYTA: Polonistikos centro doc. dr. Kristinos Rutkovskos parengtas naujo BUS
dalyko „Pasaulio vaizdas kalboje“ aprašas (pristato prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė;
dalyko aprašas ir jo recenzijos pridedamos).
NUTARTA: Teikti BUS komisijai doc. dr. Kristinos Rutkovskos parengtą
bendrauniversitetinio ugdymo dalyką „Pasaulio vaizdas kalboje“.
7. SVARSTYTA: Baltistikos katedros parengtos gretutinių studijų programos „Latvistika“
tvirtinimas (pristato prof. dr. D. Sinkevičiūtė, Studijų komiteto posėdžio, įvykusio 2012-1029, protokolas Nr. 12/13-2, Akademinės komisijos posėdžio, įvykusio 2012-05-04,
protokolo Nr. 21 išrašas, Baltistikos katedros posėdžio, įvykusio 2016-04-20, protokolo Nr.
5 išrašas ir programos aprašas pridedami).
Programa jau buvo parengta ir svarstyta Akademinėje komisijoje 2012 m., tačiau dėl
programos rengėjų asmeninių aplinkybių jos vykdymas nebuvo įgyvendintas. Prodekanė N.
Juchnevičienė priminė, jog, kadangi programa nėra susieta su pagrindinių studijų programa, jai
parengti ir patvirtinti reikės daug pastangų. Tačiau rengėjai tikisi pritraukti studentų ir
pasirengę atlikti visą reikiamą darbą.
NUTARTA: Patvirtinti Baltistikos katedros parengtą gretutinių studijų programą
„Latvistika“.
8. SVARSTYTA: Kiti klausimai:

a. Dėl privalomųjų dalykų keitimo studijų programų Skandinavistika (I pakopa),
Skandinavistika (II pakopa), Dalykinė teisės (vokiečių, anglų) kalba (II pakopa)
planuose (pristato prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė);
i. Skandinavistikos studijų programos (I pakopa, 2014 m. srautas ir vėlesni)
privalomųjų dalykų Skandinavų kalbotyra I/II (penktas semestras) ir
Skandinavų kalbotyra II/II (šeštas semestras) pakeitimas privalomaisiais
dalykais Kalbotyra I/II (penktas semestras) ir Kalbotyra II/II (šeštas
semestras) (SPK posėdžio, įvykusio 2016-04-08 protokolas Nr. 12);
ii. Skandinavistikos studijų programos (II pakopa, 2016 m. srautas) privalomojo
dalyko Skandinavistikos mentaliteto ir idėjų istorija perkėlimas iš pirmo į
antrą studijų semestrą, privalomojo dalyko Skandinavijos politika ir
ekonomika perkėlimas iš antro į pirmą studijų semestrą (SPK posėdžio,
įvykusio 2016-04-08 protokolas Nr. 12);
iii. Dalykinės teisės kalbos studijų programos ketvirto semestro privalomojo
dalyko Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės kalba pakeitimai
(2015 m. srautas ir vėlesni), dalinant jį į dalykus Baudžiamosios teisės kalba
(privalomas dalykas, 4 semestras) ir Baudžiamojo proceso teisės kalba
(pasirenkamasis dalykas) (SPK posėdžio, įvykusio 2016-01-15, protokolas
Nr. 11).
NUTARTA:
a. Pritarti šiems dalykų keitimams studijų programose:
i. Skandinavistikos studijų programos (I pakopa, 2014 m. srautas ir
vėlesni) privalomųjų dalykų Skandinavų kalbotyra I/II (penktas
semestras) ir Skandinavų kalbotyra II/II (šeštas semestras) pakeitimas
privalomaisiais dalykais Kalbotyra I/II (penktas semestras) ir Kalbotyra
II/II (šeštas semestras);
ii. Skandinavistikos studijų programos (II pakopa, 2016 m. srautas)
privalomojo dalyko Skandinavistikos mentaliteto ir idėjų istorija
perkėlimas iš pirmo į antrą studijų semestrą, privalomojo dalyko
Skandinavijos politika ir ekonomika perkėlimas iš antro į pirmą studijų
semestrą;
iii. Dalykinės teisės kalbos studijų programos ketvirto semestro privalomojo
dalyko Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės kalba
pakeitimai (2015 m. srautas ir vėlesni), dalinant jį į dalykus
Baudžiamosios teisės kalba (privalomas dalykas, 4 semestras) ir
Baudžiamojo proceso teisės kalba (pasirenkamasis dalykas
b. Dėl garbės profesoriaus vardo teikimo Antverpeno universiteto prof. Johanui van der
Auwera (pristato prof. habil. dr. A. Usonienė, profesoriaus curriculum vitae ir anketa
pridedami;
NUTARTA: Teikti Antverpeno universiteto profesoriaus Johano van der Auwera
kandidatūrą VU garbės profesoriaus vardo suteikimui;
c. Semiotikos centro doc. dr. Satkauskytės prašymas iš Filologijos fakulteto
doktorantūros programos išbraukti sandą „Sociolingvistiniai literatūros dėstymo
metodai“.
NUTARTA: Semiotikos centro doc. dr. Satkauskytės sandą „Sociolingvistiniai literatūros
dėstymo metodai“ išbraukti iš Filologijos fakulteto doktorantūros programos.

d. Dėl Romanų filologijos katedros docentės dr. Vilhelminos Vitkauskienės, sulaukusios
65 metų amžiaus, darbo sutarties pratęsimo (pristato dekanas doc. dr. A. Smetona).
Filologijos fakulteto atestacinė komisija svarstė žmonių, padavusių prašymus į konkursines
vietas, kandidatūras. Tarp jų buvo Romanų filologijos katedros prašymas trejiems metams
pratęsti darbo sutartį su 65 metų sulaukusia doc. dr. V. Vitkauskiene. Tačiau diskusijos metu
paaiškėjus prieštaringai studentų nuomonei, šis klausimas buvo perduotas svarstyti
Fakulteto tarybai.
Šio posėdžio metu studentų atstovai pasisakė prieš V. Vitkauskienės sutarties pratęsimą,
motyvuodami studentų nuomonės apklausų neigiamais rezultatais.
Po diskusijų šiuo klausimu vyko slaptas balsavimas: už sutarties pratęsimą pasisakė 4, prieš
– 9, susilaikė – 6.
NUTARTA: Atmesti Romanų filologijos katedros prašymą trejiems metams pratęsti
darbo sutartį su doc. dr. V. Vitkauskiene, sulaukusia 65 metų.
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