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Dalyvavo 17 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. 

Daiva Sinkevičiūtė, doc. dr. Vytautas Bikulčius, doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. dr. Pavel Lavrinec, 

doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Kęstutis Urba, Benas Arvydas Grigas, Aistė 

Vekerotaitė, doc. dr. Audronė Kučinskienė.   

1. Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos teikimas (pristato Anglų 

filologijos katedros vedėja prof. A. Usonienė). 

Stipendiją įsteigė Andrius Pranckevičius ir jo brolis. Ji mokama iš lėšų, pervestų kaip parama 

Vilniaus universitetui pagal Paramos sutartį. Stipendija steigiama pagerbiant šviesų steigėjų 

mamos Algimantos Railaitės, 1968 – 1973 metais studijavusios Vilniaus valstybiniame 

universitete Filologijos fakultete anglų kalbą ir literatūrą, atminimą. Stipendija įteikiama jau 

penktą kartą. 

Šiemet Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinę stipendiją laimėjo anglų filologijos 

bakalauro nuolatinių studijų programos II k. studentė Marija Januškevičiūtė. Stipendiją įteikė 

Andrius Pranckevičius. 

 

2. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę. 

 

3. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 

NUTARTA: patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą, atlikus redakcinius pataisymus. 

 

4. SVARSTYTA: Atsiskaitymas už kūrybines atostogas:  

a. doc. Dagnė Beržaitė (Rusų filologijos katedra); 

b. doc. Virginija Masiulionytė (Vokiečių filologijos katedra); 

c. doc. Irina Melnikova (A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras); 

d. prof. Ala Lichačiova (Rusų filologijos katedra); 

e. doc. dr. Kęstutis Urba (Lietuvių literatūros katedra); 
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f.   prof. Aurelija Usonienė (Anglų filologijos katedra); 

g. lekt. dr. Tomas Veteikis (Klasikinės filologijos katedra). 

Visi minėtieji fakulteto nariai pristatė Fakulteto Tarybai planuotus ir per kūrybines atostogas 

nuveiktus darbus. 

NUTARTA: Pritarti visoms ataskaitoms už kūrybines atostogas. 

 

5. SVARSTYTA: Reikalavimų pretendentams į A lygio profesoriaus, docento ir lektoriaus 

pareigybių poziciją svarstymas (pristato prodekanė prof. R. Rudaitytė; pakoreguotas 

projektas pridedamas). 

Prodekanė prof. R. Rudaitytė pristato 2007 m. birželio mėn. 12 d. Senato dokumentą, pagal 

kurį į A kategoriją pretenduojantys turi du kartus viršyti reikalavimus. Be to, A atsižvelgiant į 

fakulteto finansines galimybes ir gali būti nedaugiau kaip 50 % mokslo darbuotojų 

Diskutuota tokiais klausimais:  

a) doc. K. Urba pastebi, kad dabartinėje dokumento versijoje nepakankamai pabrėžtas dėstytojo 

auditorinio darbo krūvis;  

b) doc. D. Šileikaitė siūlo nustatyti 5 metų kadenciją;  

c) doc. Lavrinec iškelia klausimą dėl termino „pripažintuose leidiniuose“; diskusijose siūloma 

remtis priimtais kriterijais: recenzuojami, pripažintų leidyklų, duomenų bazėse esantys 

leidiniai;  

d) prof. D. Pociūtė siūlo taisyti pastraipas apsigynusių doktorantų. Siūloma išbraukti punktą, 

reikalaujantį iš A lygio docento turėti bent vieną apsigynusį doktorantą ir atitinkamai mažinti 

reikalavimą A lygio profesoriui – reikalauti ne dviejų, bet vieno doktoranto. Prof. Kardelis 

siūlo už šias pataisas balsuoti atskiru balsavimu. 

NUTARTA:  

a) atlikti tokias dokumento pataisas: pataisyti punktą 7.4.2.8: „ iš viso per savo mokslinę 

karjerą vadovavo bent vieno mokslo daktarų rengimui“ ir visai atsisakyti punkto 7.3.6.7: „iš 

viso per savo mokslinę karjerą vadovavo bent vieno mokslo daktaro rengimui“ (už pataisymus 

balsavo 9, prieš – 4 (R. Rudaitytė, V. Kardelis, N. Juchnevičienė, B. Stundžia), susilaikė 4; 

b) priimti pataisytą nutarimą dėl A lygio profesorių ir docentų skyrimo tvarkos (už 

nutarimą balsavo 10, prieš – 3 (R. Rudaitytė, V. Kardelis, K. Urba), susilaikė 4). 

 

6. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto 2016 m. mokslo plano tvirtinimas (pristato prodekanė 

prof. R. Rudaitytė; dokumentas pridedamas). 

NUTARTA: Patvirtinti Filologijos fakulteto 2016 m. mokslo planą. 

 

7. SVARSTYTA: Prašymas išleisti kūrybinių atostogų (pristato prodekanė prof. R. 

Rudaitytė).  

Pateikti šių fakulteto darbuotojų prašymai išleisti kūrybinių atostogų: 

a.  Polonistikos centro doc. dr. Viktorijos Ušinskienės (vieneriems metams) 

(Polonistikos centro posėdžio, įvykusio 2015-10-20, protokolo išrašas ir kūrybinių 

atostogų planas pridedami); 



 

 

b.  Rusų filologijos katedros doc. dr.  Jelenos Konickajos (vienam semestrui) (Rusų 

filologijos katedros posėdžio, įvykusio 2015-11-19, protokolo Nr. 7 išrašas ir 

kūrybinių atostogų  planas pridedami); 

c.  Vokiečių filologijos katedros doc. dr. Vaivos Žeimantienės (vienam semestrui) 

(Vokiečių filologijos katedros posėdžio, įvykusio 2015-10-29, protokolo Nr. 201 

išrašas ir kūrybinių atostogų planas pridedami); 

d.  Anglų filologijos katedros lekt. dr. Audronės Šolienės (vienam semestrui) (Anglų 

filologijos katedros posėdžio, įvykusio 2015-10-15, protokolo išrašas ir kūrybinių 

atostogų planas pridedami). 

NUTARTA: Išleisti kūrybinių atostogų šiuos fakulteto darbuotojus: 

a.  Polonistikos centro docentę dr. Viktoriją Ušinskienę leisti kūrybinių atostogų 

nuo 2016 m. vasario 1 d. iki gruodžio 31 d; 

b.  Rusų filologijos katedros docentę dr. Jeleną Konickają leisti kūrybinių atostogų 

nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.; 

c.  Vokiečių filologijos katedros docentę dr. Vaivą Žeimantienę leisti kūrybinių 

atostogų nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.; 
d. Anglų filologijos katedros lektorę dr. Audronę Šolienę leisti kūrybinių atostogų 

nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. 
 

8. SVARSTYTA: LMA studentų ir jaunųjų mokslininkų darbų konkurso kandidatūrų 

teikimas. Iškelti šie kandidatai: 

a. studentų darbų konkursui: 

i. Eglė Voidogienė (Skandinavistikos centras). 

b. jaunųjų mokslininkų darbų konkursui:  

i. Kristinos Jakaitės-Bulbukienės (Lituanistinių studijų katedra); 

ii. Benitos Riaubienės (Baltistikos katedra); 

iii. Marko Pauros (Vertimo studijų katedra). 

NUTARTA:  

a) Teikti LMA studentų darbų konkursui Skandinavistikos centro studentės Eglės 

Voidogienės magistinį darbą “Självklara eller obegripliga? Argument för 

humaniora i Sverige 2004–2014” (Akivaizdūs ar nesuvokiami? Argumentai už 

humanitarinius mokslus Švedijoje 2004–2014 metais); 

b) Teikti LMA jaunųjų mokslininkų darbų konkursui Baltistikos katedros dr. 

Benitos Riaubienės disertaciją “Resultative secondary predication in European 

languages” (už K. Bulbukienę balsavo 5, už B. Riaubienę 9, už M. Paurą 4). 

 

9. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas leidybai (pristato prodekanė prof. R. Rudaitytė). 

a. Anglų filologijos katedros profesorės Aurelijos Usonienės monografija Reikšmės 

pasaulis. Semantiniai kalbos tyrimai (tekstas ir recenzijos pridedamos); 

b. Polonistikos centro lekt. dr. Reginos Jakubėnas parengta mokymo priemonė Apšvietos 

epochos LDK raštija (pasirinkti aspektai) (posėdžio, įvykusio 2015-10-20, protokolo 

išrašas ir recenzijos pridedamos);  

c. Klasikinės filologijos katedros doc. dr. Audronės Kučinskienės parengta Vergilijaus 

raštų rinktinė (vertė A. Rukša) kaip lietuvių kultūros istorijos šaltinis (Klasikinės 

filologijos katedros posėdžio, įvykusio 2015-11-20, protokolo Nr. 5 išrašas, 

recenzijos ir knygos maketas pridedamas);  



 

 

d. Greimo semiotikos centro doc. dr. Irinos Melnikovos monografija Literatūros 

(inter)medialumo strofos, arba Žodis ir vaizdas (Greimo semiotikos centro posėdžio, 

įvykusio 2015-11-05, protokolo Nr. GSC-2015/11 išrašas, recenzijos ir monografijos 

tekstas pridedamas); 

e. Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Kęstučio Urbos parengta mokymo priemonė 

Vaikų literatūros sistemos formavimasis iki XIX amžiaus (tekstas ir recenzijos 

pridedamos);  

f.   Baltistikos katedros dr. G. Kavaliūnaitės parengta knyga Samuelio Boguslavo 

Chylinskio Biblija (tekstas, Baltistikos katedros posėdžio, įvykusio 2015-11-20, 

protokolo išrašas Nr. 15-11-20-1 ir recenzija pridedami);  

g. Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Audingos Peluritytės mokslo straipsnių knyga 

Ribos architektonika / Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai (tekstas ir recenzija 

pridedami). 

NUTARTA: Pritarti šių leidinių leidybai: 

a) Anglų filologijos katedros profesorės Aurelijos Usonienės monografija Reikšmės 

pasaulis. Semantiniai kalbos tyrimai; 

b)  Polonistikos centro lekt. dr. Reginos Jakubėnas parengta mokymo priemonė 

Apšvietos epochos LDK raštija (pasirinkti aspektai);  

c)  Klasikinės filologijos katedros doc. dr. Audronės Kučinskienės parengta knyga 

Vergilijus, Bukolikos. Georgikos. Enėjidė, vertė A. Rukša, kaip lietuvių kultūros 

istorijos šaltinis;  

d)  Greimo semiotikos centro doc. dr. Irinos Melnikovos monografija Literatūros 

(inter)medialumo strofos, arba Žodis ir vaizdas; 

e)  Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Kęstučio Urbos parengta mokymo 

priemonė Vaikų literatūros sistemos formavimasis iki XIX amžiaus;  

f)   Baltistikos katedros dr. G. Kavaliūnaitės parengta knyga Samuelio Boguslavo 

Chylinskio Biblija;  

g)  Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Audingos Peluritytės mokslo straipsnių 

knyga Ribos architektonika / Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai. 

 

10. SVARSTYTA: Klasikinės filologijos Magistro programos komiteto keitimas (pristato 

prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė).  

Komiteto pirmininkas nesikeičia, keičiasi nariai: siūloma įtraukti į komitetą prof. Fatimą 

Eloevą ir keisti studentų atstovus. 

NUTARTA: Pritarti Klasikinės filologijos Magistro programos komiteto keitimams: 

Pirmininkė – doc. dr. Nijolė Juchnevičienė 

prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė, 

prof. dr.  Fatima Eloeva, 

doc. dr. Audronė Kairienė, 

doc. dr. Vytautas Ališauskas, 

doc. Dr. Audronė Kučinskienė, 

doc. Dr. Mintautas Čiurinskas, 

doc. dr. Sigitas Narbutas – socialinis partneris ( LMA Vrublevskių biblioteka), 

Gintarė Vaičiulytė – studentų atstovė, 

Arnoldas Kazimierėnas – studentų atstovas. 



 

 

 

11. Estų kalbos gretutinių studijų programos tvirtinimas (pristato prodekanė doc. dr. 

N. Juchnevičienė; aprašas ir Akademinės komisijos posėdžio, įvykusio 2015-11-20, 

protokolas Nr. 35 pridedamas). 

Prof. Maskaliūnienė išreiškia abejonę dėl galimybės pasiekti gretutinėje programoje studijų 

C1 kalbos lygį. 

NUTARTA: Patvirtinti Estų kalbos gretutinių studijų programos aprašą, atlikus 

minimalius pataisymus. 

 

12. Pasirenkamojo dalyko Skaitmeninės filologijos praktika aprašo tvirtinimas (pristato 

prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė; aprašas ir Akademinės komisijos posėdžio protokolas 

pridedami. 

NUTARTA: Patvirtinti pasirenkamojo dalyko Skaitmeninės filologijos praktika 

aprašą. 

 

13. Kiti klausimai: 

a) praėjusiame Tarybos posėdyje buvo sudaryta darbo grupė akademinio personalo darbo 

krūvio apskaitos tvarkos atnaujinimui. Taryba pasiūlė šiuos narius, ir dekanas išleido 

įsakymą, tie nariai yra: doc. dr. N. Juchnevičienė, doc. dr. J. Pakerys, doc. dr. 

I. Steponavičiūtė, doc. dr. D. Šileikaitė, prodekanė N. Juchnevičienė siūlo papildyti 

darbo grupę ir įtraukti doc. dr. Jolantą Šinkūnienę. 

NUTARTA: įtraukti į akademinio personalo darbo krūvio apskaitos tvarkos 

atnaujinimo darbo grupę doc. dr. Jolantą Šinkūnienę. 

b) dėl naujai suremontuotų ir įrengtų patalpų buvusiuose Donelaičio skaityklos fonduose 

(klausimą pristato dekanas).  

NUTARTA: minėtas patalpas perduoti Anglų kalbos katedros žinion. 

c) dėl Azerbaidžano auditorijos (107) interjero. Siūloma kreiptis į Rektorių su prašymu 

pašalinti iš minėtos auditorijos Heidaro Alijevo portretą. Raštą Rektoriui parengti 

įpareigojama doc. dr. I. Steponavičiūtė. 

NUTARTA: kreiptis į Rektorių su prašymu pašalinti iš minėtos auditorijos H. Alijevo 

portretą (už balsavo 13, prieš – dekanas A. Smetona, susilaikė 2). 

d) dėl Filologijos fakulteto tarybos posėdžių medžiagos ir Dekano metinės ataskaitos 

viešinimo (nutarimo projektas pridedamas). 

e) NUTARTA: atidėti šio klausimo svarstymą kitam Tarybos posėdžiui 

  

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                         doc. dr. Antanas Smetona 

 

 



 

 

Tarybos sekretorius                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 

 

 

 

 


