VILNIAUS UNIVERSITETAS
FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015-10-09, Nr. 1
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. Dainora
Pociūtė-Abukevičienė, prof. dr. Meilutė Ramonienė, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, doc. dr. Vytautas
Bikulčius, doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. dr. Audronė Kučinskienė, doc. dr. Pavel Lavrinec, doc. dr.
Diana Šileikaitė-Kaishauri, Aistė Vekerotaitė.
I.

SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas.

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę.
II.

SVARSTYTA: Praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas.

Prof. B. Stundžia ir prof. M. Ramonienė išreiškė pageidavimą, kad protokolai būtų išsamesni.
Siūloma sekretoriui pagal galimybes atsižvelgti į šį siūlymą.
NUTARTA: patvirtinti praėjusių posėdžių protokolus.
III.

SVARSTYTA: Tarybos sekretoriaus rinkimai.

Dekanas doc. A. Smetona tarybos sekretoriumi dar vienai kadencijai pasiūlė rinkti prof. dr.
V. Kardelį. Tarybos nariai išreiškė nuomonę, kad būtų tikslinga atleisti prof. V. Kardelį nuo šio
ilgamečio darbo ir rinkti kitą tarybos sekretorių. Buvo pasiūlytos tokios kandidatūros: doc. dr. Eglė
Kontutytė, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Audronė Kučinskienė. E. Kontutytė ir
D. Šileikaitė kandidatuoti atsisakė. V. Kardelis taip pat atsiėmė savo kandidatūrą. Tarybos
balsavimu buvo patvirtinta A. Kučinskienės kandidatūra.
NUTARTA: Filologijos fakulteto tarybos sekretoriumi 2015–2016 mokslo metų kadencijai
patvirtinti doc. dr. Audronė Kučinskienę.
IV.

SVARSTYTA: Teikimas Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinei stipendijai.

Prodekanė prof. R. Rudaitytė pristatė Anglų filologijos katedros teikimą (Anglų filologijos katedros
posėdžio, įvykusio 2015-10-01, protokolo išrašas). Konkurse stipendijai gauti dalyvavo keturios
Anglų filologijos bakalauro nuolatinių studijų II kurso studentės. Vienbalsiu komisijos sprendimu
rekomenduojama stipendiją skirti Marijai Januškevičiūtei (registracijos Nr. 1411919).
NUTARTA: Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinei stipendiją skirti Anglų filologijos
bakalauro nuolatinių studijų II kurso studentei Marijai Januškevičiūtei.
V.

SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai.
a. Lietuvių literatūros katedros doc. K. Urbos monografija Auginančioji literatūra (XX a.
lietuvių vaikų literatūros studija);
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b. Rusų filologijos katedros doc. J. Brazauskienės ir prof. I. Uchvanovos (Baltarusijos
valstybinis universitetas) mokomoji knyga Я – студент университета (Rusų
filologijos katedros posėdžio, įvykusio 2015-06-29 protokolas Nr. 5)
c. Polonistikos centro dr. Irenos Fedorovič mokomoji knyga Lenkų-lietuvių
literatūriniai ryšiai XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje;
a. dr. Dalios Dilytės-Staškevičienės sudaryta rinktinė Klasikinės filologijos riteris
Leonas Valkūnas (fakulteto serijoje „Mintis ir atmintis“) (Klasikinės filologijos
katedros posėdžio, įvykusio 2015-10-02, protokolo Nr. 4).
NUTARTA: Pritarti, kad šie leidiniai būtų spausdinami:
a. doc. K. Urbos monografija Auginančioji literatūra (XX a. lietuvių vaikų
literatūros studija);
b. doc. J. Brazauskienės ir prof. I. Uchvanovos (Baltarusijos valstybinis
universitetas) mokomoji knyga Я – студент университета;
c. dr. Irenos Fedorovič mokomoji knyga Lenkų-lietuvių literatūriniai ryšiai XIX
amžiuje ir XX amžiaus pradžioje;
d. dr. Dalios Dilytės-Staškevičienės sudaryta rinktinė Klasikinės filologijos riteris
Leonas Valkūnas (fakulteto serijoje „Mintis ir atmintis“).
VI.

SVARSTYTA: Naujo doktorantūros studijų dalyko sando „Antikinė istoriografija:
istorija ir teorija“ tvirtinimas.

Prodekanė prof. R. Rudaitytė pristatė doc. dr. N. Juchnevičienės parengtą naują doktorantūros
studijų dalyko sandą „Antikinė istoriografija: istorija ir teorija“. Taryba balsavimu pritarė naujam
sandui.

NUTARTA: Patvirtinti naują
istoriografija: istorija ir teorija“.
VII.
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SVARSTYTA: Naujo Rusų filologijos katedros doc. dr. Ingos Vidugirytės-Pakerienės
parengto BUS dalyko „Juoko kultūra“ aprašo tvirtinimas.

Prodekanė doc. N. Juchnevičienė pristatė naujo BUS dalyko aprašą, kuris jau buvo apsvarstytas
Akademinėje komisijoje.
NUTARTA: Patvirtinti doc. dr. Ingos Vidugirytės-Pakerienės parengtą BUS dalyko „Juoko
kultūra“ aprašą.
VIII.

SVARSTYTA: Vertimo studijų katedros prašymas pakeisti katedros atstovą
Akademinėje komisijoje.

Prodekanė doc. N. Juchnevičienė pristatė Vertimo studijų katedros siūlymą vietoje prof.
Maskaliūnienės į Akademinę komisiją deleguoti dr. Rasą Klioštoraitytę (Vertimo studijų katedros
posėdžio, įvykusio 2015-09-01, protokolo Nr. 6).
NUTARTA: Pritarti keitimui: Vertimo studijų katedros dėstytoją dr. Rasą Klioštoraitytę
patvirtinti kaip Akademinėje komisijos narę.
IX.

SVARSTYTA: Prašymai suteikti pedagoginius vardus.

Prodekanė prof. R. Rudaitytė pristatė klausimą. Gauti keturi prašymai dėl VU pedagoginio vardo
suteikimo: profesoriaus – Dainoros Pociūtės (Lietuvių literatūros katedra) ir Vytauto Kardelio
(Lietuvių kalbos katedra); docento – Dianos Šileikaitės-Kaishauri (Vokiečių filologijos katedra) ir
Dalios Švambarytės (Orientalistikos centras). Visi reikalingi dokumentai pateikti. Taryba
vienbalsiai pritarė siūlymui.

NUTARTA:
a) Teikti senato komisijai siūlymą Lietuvių literatūros katedros prof. Dainorai Pociūtei
suteikti Vilniaus universiteto profesoriaus pedagoginį vardą pagal VU profesoriaus ir
docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos 2.4 punktą.
b) Teikti senato komisijai siūlymą Lietuvių kalbos katedros prof. Vytautui Kardeliui
suteikti Vilniaus universiteto profesoriaus pedagoginį vardą pagal VU profesoriaus ir
docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos 2.1 punktą.
c) Teikti senato komisijai siūlymą Vokiečių filologijos literatūros katedros doc. Dianai
Šileikaitei-Kaishauri suteikti Vilniaus universiteto docento pedagoginį vardą pagal VU
profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos 3.1 punktą.
d) Teikti senato komisijai siūlymą Orientalistikos centro doc. Daliai Švambarytei suteikti
Vilniaus universiteto docento pedagoginį vardą pagal VU profesoriaus ir docento
pedagoginių vardų teikimo tvarkos 3.2 punktą.
X.

SVARSTYTA: Keitimai studijų programose (pristato prodekanė doc. N.
Juchnevičienė; nutarimo projektas pridedamas

Prodekanė doc. N. Juchnevičienė pristatė klausimą dėl keitimų studijų programose:
a) Prancūzų filologijos studijų programos (BA) penkto ir septinto semestro (einamųjų)
pasirenkamųjų dalykų sąrašo (gilinamieji moduliai) atnaujinimas;
b) Literatūros antropologijos ir kultūros studijų programos (MA) trečio (einamojo)
semestro privalomojo dalyko „Stačiatikių kultūra ir Vakarai“ dėstymo valandų apimties
keitimas.
NUTARTA:
a)
atnaujinti Prancūzų filologijos studijų programos (BA) penkto ir septinto
semestro (einamųjų) pasirenkamųjų dalykų sąrašą (gilinamieji moduliai): įtraukti dalyką
„Įvadas į Belgijos literatūrą“ 5 kr., 32 val. (Gabrielle Jacquet, Vertimo studijų katedra) į
penkto ir septinto semestrų pasirenkamųjų dalykų (gilinamųjų modulių) sąrašą (Prancūzų
filologijos studijų programos komiteto posėdžio, įvykusio 2015-08-31, protokolo Nr. 25);
b)
pakeisti Literatūros antropologijos ir kultūros studijų programos (MA) trečio
(einamojo) semestro privalomojo dalyko „Stačiatikių kultūra ir Vakarai“ dėstymo valandų
apimtį: pakeisti dalyko valandų apimtį iš 64 į 48, paliekant numatytą kreditų skaičių – 7
(Literatūros antropologijos ir kultūros studijų programos komiteto posėdžio, įvykusio
2015-09-02, protokolo Nr. 137).
XI.

SVARSTYTA: Reikalavimų pretendentams į A lygio profesoriaus, docento ir lektoriaus
pareigybių poziciją svarstymas.

Klausimą pristatė dekanas doc. dr. A. Smetona: pastaraisiais metais dėl finansinių sunkumų
fakultete buvo atsisakyta pareigybių skirstymo į A ir B lygius. Šį rudenį gautas rektoriaus
nurodymas Taryboje nustatyti A ir B lygių skirstymo tvarką. Prodekanė doc. R. Rudaitytė
pristatė projektą, parengtą pagal bendrus universiteto nuostatus ir kitų fakultetų praktiką. Iškilus
diskusijai, Tarybos nariai pasiūlė kai kurių pataisų. Išeities principas – Senato 2013 m. gruodžio
12 d. priimti konkursiniai reikalavimai taikomi B lygio pareigybėms, o A lygiui turi būti
atitinkamai aukštesni reikalavimai.
NUTARTA: atsižvelgiant į siūlymus, pataisyti projektą ir dar kartą išsiųsti Tarybos nariams,
o per kitą tarybos posėdį patvirtinti reikalavimus A lygio pareigybėms gauti.
XII.

SVARSTYTA: Kiti klausimai.

1. Prof. Sverdiolas iškėlė klausimą apie krūvio apskaitos principus fakultete.
NUTARTA: sudaryti darbo grupę, kuri parengtų dėstytojų krūvio apskaitos lenteles. Siūloma
tokios sudėties darbo grupė: doc. dr. N. Juchnevičienė, doc. dr. D. Šileikaitė-Kaishauri, doc.
dr. J. Pakerys, Skandinavistikos centro vedėja doc. dr. I. Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė
2. Dekanas teiraujasi Tarybos nuomonės, ar finansuoti studentų keliones.
NUTARTA:
a) Planuojant ateinančių metų fakulteto biudžetą, sudaryti studentų mobilumo
fondą (preliminari suma 3000 EUR);
b) per katedrų vedėjų pasitarimą nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus skiriami
pinigai iš šio fondo.
3. Testavimo centro kūrimas. Dekanas prašo Tarybos atnaujinti seniau priimtą
nutarimą dėl Testavimo centro steigimo.
NUTARTA: Pritarti Testavimo centro steigimui.

Tarybos pirmininkas

doc. dr. Antanas Smetona

Tarybos sekretorius

doc. dr. Audronė Kučinskienė

