
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORANTŪROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015-06-29, Nr. 9 

Dalyvavo 10 iš 12 Komiteto narių 

 

I. SVARSTYTA: pretendentų, stojančių į doktorantūrą 2017 m., konkursinės eilės sudarymas.  

 NUTARTA: Doktorantūros komiteto posėdyje, remiantis mokslinio projekto ir pokalbio vertinimais 

(pridėjus magistro diplomo priedo svertinį įvertinimų vidurkį ir mokslo darbų įvertinimą), sudaryti 

pretendentų konkursinį balą ir patvirtinti tokią konkursinę eilę: 

FILOLOGIJOS FAKULTETAS IR KAUNO FAKULTETAS 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Konkursinis balas 

   
1. Eleonora Buožytė 27,3 

2. Agata Adamaitytė 25,86 

3. Tomas Čenys 25,28 

4. Aušra Kundrotaitė 24,63 

5. Ana Marija Mackevič 24,48 

6. Eimantė Liubertaitė 24,06 

7. Ieva Gelžinytė 23,38 

8. Agnė Zakaravičiūtė 23,23 

9. Urtė Šegždavičiūtė 23,05 

10. Rima Palijanskaitė 22,61 

11. Augustė Žičkytė 22,37 

12. Antanas Vitkauskas 21,34 

13. Indrė Vaivaraitė-Balsienė 17,45 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS 
 

14. Jurga Dzikaitė 25,51 

 

 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

F I L O L O G I J O S  

F A K U L T E T A S  



II.  SVARSTYTA: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantės Akvilės Rėklaitytės 

disertacijos „Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija“ disertacijos gynimo tarybos sudarymas. 

Darbo vadovė doc. dr. Brigita Speičytė. 

NUTARTA: Doktorantūros komiteto nariai susipažino su išsamiu disertacijos svarstymu LLTI 

Šiuolaikinės literatūros skyriuje bei komiteto paskirtų dviejų išorinių recenzentų nuomone. 

Konstatuojama, kad Akvilė Rėklaitytė išlaikė visus egzaminus, turi užtektinai mokslinių straipsnių, 

disertacijos medžiaga aprobuota tarptautinėse konferencijose. 

Doktorantūros komitetas priėmė sprendimą, kad disertacija atitinka daktaro disertacijai keliamus 

reikalavimus ir gali būti teikiama viešam gynimui. 

Doktorantūros komitetas teikia Vilniaus universiteto Rektoriui tokios sudėties Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto doktorantės Akvilės Rėklaitytės disertacijos gynimo tarybą: 

1. Doc. dr. Rita Tūtlytė (pirmininkė) (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 

04H). 

2. Dr. Gintarė Bernotienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 

3. Doc. dr. Jurga Jonutytė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 

04H). 

4. Doc. dr. Marijus Šidlauskas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H). 

5. Dr. Giedrė Šmitienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 

Disertacija ginama lietuvių kalba, gynimo data ir vieta – 2017 m. rugsėjo 29 d., Vilniaus 

universitetas, Filologijos fakultetas, V. Krėvės (118) auditorija. 

Doktorantūros komitetas tvirtina adresatų, kuriems bus siunčiamas pranešimas apie numatomą ginti 

disertaciją ir disertacijos santrauką, sąrašą. 

III.  SVARSTYTA: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantės Birutės Avižinienės 

disertacijos „Dialogo raida lietuvių moterų dramaturgijoje XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje“ 

disertacijos gynimo tarybos sudarymas. Darbo vadovė dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė. 

NUTARTA: Doktorantūros komiteto nariai susipažino su išsamiu disertacijos svarstymu LLTI 

Šiuolaikinės literatūros skyriuje bei komiteto paskirtų dviejų išorinių recenzentų nuomone. 

Konstatuojama, kad Birutė Avižinienė išlaikė visus egzaminus, turi pakankamai mokslinių straipsnių, 

disertacijos medžiaga aprobuota tarptautinėse konferencijose. 

Doktorantūros komitetas priėmė sprendimą, kad disertacija atitinka daktaro disertacijai keliamus 

reikalavimus ir gali būti teikiama viešam gynimui. 

Doktorantūros komitetas teikia Vilniaus universiteto Rektoriui tokios sudėties Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto doktorantės Birutės Avižinienės disertacijos gynimo tarybą: 

1. Prof. dr. Reda Pabarčienė (pirmininkė) (Lietuvos edukologijos universitetas, humanitariniai 

mokslai, filologija – 04H). 

2. Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 

3. Doc. dr. Vigimantas Butkus (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 



4. Dr. Solveiga Daugirdaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 

5. Doc. dr. Šarūnė Trinkūnaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, humanitariniai mokslai, 

teatrologija – 03H). 

Disertacija ginama lietuvių kalba, gynimo data ir vieta – 2017 m. spalio 20 d., Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas. 

Doktorantūros komitetas tvirtina adresatų, kuriems bus siunčiamas pranešimas apie numatomą ginti 

disertaciją ir disertacijos santrauką, sąrašą. 

IV.  SVARSTYTA: A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantės Virginijos 

Cibarauskės disertacijos „Literatūrinė biografija kaip kultūros atminties struktūra: N. Miliauskaitės ir S. 

Parulskio atvejai“ išorinių recenzentų tvirtinimas. Pasiūlytos recenzentės: dr. Elena Baliutytė-Riliškienė 

(LLTI), dr. Donata Mitaitė (LLTI), prof. dr. Reda Pabarčienė (LEU). 

NUTARTA: Patvirtinti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantės Virginijos 

Cibarauskės disertacijos „Literatūrinė biografija kaip kultūros atminties struktūra: N. Miliauskaitės ir S. 

Parulskio atvejai“ išorines recenzentes: dr. Donatą Mitaitę (LLTI), prof. dr. Redą Pabarčienę (LEU). 

V.  SVARSTYTA: Klasikinės filologijos katedros lektorės Kristinos Svarevičiūtės disertacijos 

„Bažnytinės slavų ir graikiškosios tradicijų sąveika LDK raštijoje“ gynimo eksternu klausimas. 

NUTARTA: kadangi Kristina Svarevičiūtė nėra išlaikiusi doktorantūros egzaminų, rekomenduoti jai 

iki 2017 m. rugsėjo mėn. sudaryti doktorantūros studijų planą. 

VI.  SVARSTYTA: Doktorantūros studijų dalyko sando „Modernizmo tendencijos lietuvių egzodo 

poezijoje“ (dėstytojas dr. Manfredas Žvirgždas (LLTI)) klausimas. 

NUTARTA: kadangi dėstytojas atsisako konsultuoti studentus, nutarta atsisakyti ir iš doktorantūros 

studijų sandų sąrašo išimti sandą „Modernizmo tendencijos lietuvių egzodo poezijoje“ (dėstytojas dr. 

Manfredas Žvirgždas (LLTI)).  

 

      Posėdžio pirmininkas    prof. dr. Vytautas Kardelis 

 

 

Posėdžio sekretorė    Julija Šabasevičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


