VILNIAUS UNIVERSITETAS
FILOLOGIJOS
FAKULTETAS
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2007-04-27, Nr. 10
Dalyvavo 15 iš 23 narių
I. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
Prodekanė prof. I. Norkaitienė pasiūlė patikslinti formuluotę dėl siūlymo Šv. Jeronimo
premijai už lietuvių literatūros, eseistikos ir publicistikos vertimus teikti prof. Pietro Dinio
kandidatūrą, keičiant „Siūlymą palaikė doc. N. Maskaliūnienė“ į „Taryba siūlymą palaikė“.
NUTARTA:
Protokolą patikslinti ir patvirtinti.
II. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA:
Darbotvarkę patvirtinti.
III. SVARSTYTA: Naujų magistrantūros studijų programų „Literatūros ir kultūros
antropologija“, „Intermedialios literatūros studijos“ ir „Anglistika“ tvirtinimas.
2007-04-24 Filologijos fakulteto akademinės komisijos posėdyje apsvarstytas programas
trumpai pristatė prodekanė prof. I. Norkaitienė, pabrėždama naujų studijų programų
naujoviškumą, imponuojantį ugdymo turinį ir tai, kad „Anglistika“ bus siūloma ir užsienio
studentams, nes visi dalykai dėstomi anglų kalba, ir pasiūlė pritarus programoms tekti jas
svarstymui Studijų komitete ir SKVC, kad patvirtintinus būtų galima skelbti priėmimą
2008 m.
Apie abi literatūros programas kalbėjo doc. D. Pociūtė-Abukevičienė, pažymėdama, kad
rengiant šias studijų programas suburtos kelių katedrų pajėgos, siekta atsiriboti nuo senojo
modelio. Gilinamojo pobūdžio „Literatūros ir kultūros antropologijos“ studijų programos
pakraipa atitinkanti šiuolaikinės Europos švietimo tendencijas (antropologijos studijų
programų esama daugelyje užsienio universitetų). „Intermedialios literatūros studijos“ –
plečiamojo pobūdžio studijų programa, kuriuos pagrindinis akcentas - literatūros ir medijų
santykiai. Abi studijų programos atspindinčios fakulteto potencialą, tačiau siekta pritraukti ir
specialistus ir iš šalies. Programų struktūra lanksti, atvira kaitai, leidžiasi tobulinama.
Doc. N. Maskaliūnienė pasiteiravo, kaip programos bus reklamuojamos. Atsakydama į
klausimą, doc. D. Pociūtė-Abukevičienė pastebėjo, kad bus kalbama su fakulteto studentais, ir
pasiūlė reklamuoti magistrantūros studijų programas viso fakulteto mastu. Doc. P. Subačius
teigiamai įvertino abi programas ir pasiūlė joms pritarti, taip pat pastebėjo, kad orientuojamasi
į bendradarbiavimą su Istorijos ir Komunikacijos fakultetais. Pasak dekano doc. A. Smetonos,
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jei fakulteto finansinė padėtis busianti tokia, kaip dabar, galima bus kviestis asistentus
valandininkus. Prof. B. Stundžia pasiteiravo apie senas literatūros magistro studijų programas.
Pasak prodekanės prof. I. Norkaitienės ir dekano doc. A. Smetonos, senos studijų programos
perregistruotos, patvirtintos, visai atsisakyti jų nevertėtų, galima skelbti priėmimą kas keleri
metai. Bendros diskusijos metu apsvarstyta galimybė realizuoti studijų programas
bendradarbiaujant su kitais fakultetais. Dekanas paminėjo modulinio mokymo idėją ir kitų
fakultetų dekanų susidomėjimą ja.
Prof. A. Usonienė pristatė „Anglistikos“ magistro studijų programą. Studijų programa
parengta atsižvelgiant i pasaulio universitetų patirtį, tendencija plėtoti tarpdalykinius ryšius,
vengiant pernelyg griežtos ir vienpusės specializacijos, tačiau išeities taškas – Lietuvos
situacija. Programa atspindi literatūros, kultūros ir kalbotyros sintezę, tyrimų kryptys –
semantine, kognityvinė ir kontrastyvinė. Dėl akademinio personalo situacija fakultete ir
katedroje dėkinga, rengiama pamaina, doktorantai. Numatyta įtraukti į programos vykdymą
dėstytojų iš kitų aukštųjų mokyklų, gerų specialistų. Bus bendradarbiaujama su VDU, nes yra
teigiamos patirties. Bus galimybių bendradarbiaujant kviestis ir Sokrato dėstytojus iš užsienio.
Dėstoma bus anglų kalba. Programos sandara lanksti ir atvira kaitai, fakulteto dėstytojai gali
siūlyti savo kursus anglų kalba. Dėl reklamos pasakyta, kad katedra ne tik orientuos savo
studentus, bet ir plačiai skelbs informaciją internete, siekdama pritraukti užsienio studentus.
Dekanas pažymėjo tai kaip labai svarbų ir prasmingą momentą, nes galima bus pritraukti
studentus iš Lenkijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų šalių. Prof. B. Stundžia pasiteiravo, ar
orientuojamasi tik į Baltijos arealo specifiką. Pasak prof. A. Usoninės, požiūris žymiai
platesnis, vengiama konservatyvumo ir vienpusiškumo, esant poreikiui, ugdymo turinys bus
atnaujinamas ir keičiamas. Į doc. S. Lapinsko klausimą dėl amerikanistikos prof. A. Usoninė
atsakė, kad siauros specializacijos vengiama, patraukliau atrodys platesnis požiūris, tačiau
tam tikri amerikanistikos aspektai, be abejo, bus įtraukti.
NUTARTA:
Patvirtinti naujas magistrantūros studijų programas:
1. „Literatūros ir kultūros antropologija“
2. „Intermedialios literatūros studijos“.
3. „Anglistika“
IV. SVARSTYTA: Rekomendavimas įtraukti Vokiečių filologijos katedros dėstytojų
Justinos Daunorienės, Virginijos Masiulionytės ir Linos Plaušinaitytės parengtą, 1 kurso
germanistams skirtą vokiečių kalbos vadovėlį „Gegenwartsdeutsch I“ į aukštųjų mokyklų
bendrųjų vadovėlių 2008 m. leidybos programą.
Vadovėlį trumpai pristatė prodekanė prof. I. Norkaitienė. Vadovėlis skirtas germanistams,
tobulintas trejus metus ir išbandytas naudojant jį studijų procese, jis taip pat kelis kartus
svarstytas katedroje, žinomas ir už Lietuvos ribų: vietinių ir užsienio recenzentų (Saratovo
universiteto docentės O. V .Kozonkovos ir Innsbrucko Leopoldo Franzeno universiteto
docentės C. Feyrer) atlikta išsami analizė, įvertinimas teigiamas.
Pasak Vokiečių filologijos katedros doktorantės ir vienos iš vadovėlio rengėjų
L.Plaušinaitytės, tokių vadovėlių kitose aukštosiose mokyklose nėra. Vadovėlis pasižymi
aktualia ir besimokantiesiems artima tematika: jis supažindina su Vokietijos ir vokiškai
kalbančių šalių švietimo sistema, taip pat aptariama mokymo procesas ir mokyklinio
gyvenimo aktualijos. Besimokantiesiems aktualios, įdomios ir patrauklios temos (pvz., ar
reikalingi pažymiai, smurto problema mokykloje, studijų užsienyje galimybė, stipendijos,
fondai ir kt.) skatina sieti pristatomus dalykus su asmenine patirtimi, lyginti Lietuvos ir
vokiškai kalbančių šalių sociokultūrinius kontekstus. Kalbama ir apie vokiškai kalbančių šalių
aukštojo mokslo sistemą, nagrinėjami įvairūs studentų gyvenimo aspektai (pvz. studentų
kasdienybė ir laisvalaikis, egzaminų baimė, santykiai su dėstytojais ir kt.). Derinant su kalbos
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mokymu, studentams sudaroma galimybė įgyti ir bendrųjų socialinių-praktinių gebėjimų: jie
išmoksta naudotis bibliotekų ištekliais, susirasti informacijos apie studijų Europos aukštosiose
mokyklose galimybes ir pan. Paskutinio skyriaus tema – šiuolaikinės komunikacijos ir
informacijos priemonės, komunikacijos būdai ir problemos. Aptariamos įvairios
komunikacijos priemonės: mobilusis telefonas, kompiuteris ir internetas bei jų poveikis
studentų gyvenimui, mokymosi procesui ir bendravimui. Šalia tekstų pateikiama įvairių
komunikacinių pratimų, skirtų įvairioms kalbinės veiklos rūšims ir lingvistinei kompetencijai
ugdyti. Lietuviškoji dalis peržiūrėta lietuvių kalbos redaktoriaus. Prof. A. Usonienei
pasiteiravus dėl šaltinių ir autorinių teisių, dokt. L. Plaušinaitytė pabrėžė, kad visi tekstai
autentiški, medžiaga rinkta iš spaudos, iš tekstynų, o užduotys parengtos pačių autorių.
Šaltiniai visur nurodyti.
NUTARTA:
Rekomenduoti įtraukti Vokiečių filologijos katedros dėstytojų Justinos Daunorienės,
Virginijos Masiulionytės ir Linos Plaušinaitytės parengtą vadovėlį „Gegenwartsdeutsch
I“ į aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių 2008 m. leidybos programą.
V. SVARSTYTA: Žurnalo „Literatūra“ atnaujintos ir papildytos redakcinės kolegijos
tvirtinimas. Naują redkolegijos sudėtį pristatė ir jos keitimo istoriją apžvelgė
prof. E. Ulčinaitė: atsistatydinus vyriausiajam redaktoriui prof. G. Viliūnui, prof. E. Ulčinaitė
tapo vyr. redaktore, o prof. K. Nastopka – redaktoriaus pavaduotoju. Visa redakcinės
kolegijos sudėtis iš pradžių nesikeitė, tačiau vėliau kuriam laikui buvo nutrūkę kontaktai su
Lietuvių literatūros katedra, mirus prof. R. Šilbajoriui, į redakcinę kolegiją įtraukta
prof. V. Kelertienė, Rusų filologijos katedros atstovai vietoj prof. G. Gačevo pasiūlė
prof. V. Brio (Jeruzalė). Prof. E. Ulčinaitė taip pat paminėjo technines straipsnių redagavimo,
redaktoriaus darbo apmokėjimo, atsiskaitymo ŠMM už gautą finansinę paramą ir kt.
problemas ir paragino Tarybą apsvarstyti šiuos klausimus. Bendros diskusijos metu paaiškėjo,
kad finansavimo klausimus reikėtų svarstyti sistemingai, iš principo kalbant apie visus
fakulteto mokslo žurnalus, o ne atskirai. Dekanas doc. A. Smetona paminėjo, kad
neprasminga būtų kurti naujus etatus, tačiau kol tvarkomi straipsniai, galima būtų mokėti
priedus. Doc. P. Subačius iškėlė klausimą, kas atliks techninį darbą. Dekano manymu,
katedros, kuriai priklauso vyriausioji redaktorė, administratorė.
Balsuota dėl šios atnaujintos ir papildytos žurnalo „Literatūra“ redakcinės kolegijos
sudėties (Tarybos nariai su ja buvo susipažinę prieš posėdį):
Vyriausioji redaktorė
Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaite (Vilniaus universitetas)
Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas
Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka (Vilniaus universitetas)
Atsakingoji sekretorė
Doc. dr. Genovaitė Dručkutė (Vilniaus universitetas)
Nariai:
Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (Vilniaus universitetas)
Hum. m. dr. Valentina Brio (Jeruzalės Hebrajų universitetas)
Doc. dr. Nijolė Kašelionienė (Vilniaus pedagoginis universitetas)
Doc. dr. Galina Michailova (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Dainora Pociūtė – Abukevičienė (Vilniaus universitetas)
Habil. dr. Jūratė Sprindytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Prof. PhD Violeta Kelertienė (Ilinojaus universitetas, JAV, Čikaga)
Dr. Phil. Vaidas Šeferis (Masaryko universitetas, Čekija)
Balsavimo rezultatai: už – 14 narių, susilaikė – 1.
NUTARTA:
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Patvirtinti tokią žurnalo „Literatūra“ redakcinės kolegijos sudėtį:
Vyriausioji redaktorė
Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaite (Vilniaus universitetas)
Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas
Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka (Vilniaus universitetas)
Atsakingoji sekretorė
Doc. dr. Genovaitė Dručkutė (Vilniaus universitetas)
Nariai:
Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (Vilniaus universitetas)
Hum. m. dr. Valentina Brio (Jeruzalės Hebrajų universitetas)
Doc. dr. Nijolė Kašelionienė (Vilniaus pedagoginis universitetas)
Doc. dr. Galina Michailova (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Dainora Pociūtė – Abukevičienė (Vilniaus universitetas)
Habil. dr. Jūratė Sprindytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Prof. PhD Violeta Kelertienė (Ilinojaus universitetas, JAV, Čikaga)
Dr. Phil. Vaidas Šeferis (Masaryko universitetas, Čekija)
VI. SVARSTYTA: M. Čistiakovos disertacijos gynimo tarybos sudėtis.
Pristatydama šį klausimą, prodekanė doc. N. Linkevičienė perskaitė disertacijos vadovo
prof. S. Temčino prašymą leisti pateikti disertaciją rusų kalba. Darbo vadovo, ginti disertaciją
galima bus 2 kalbomis (lietuvių ir rusų), o santrauka bus parengta lietuviškai ir angliškai, nes
bus siunčiama į Oksfordo ir Harvardo universitetus. Savo prašymą prof. S. Temčinas
motyvuoja tuo, kad disertacijoje aptariamos stačiatikių pamaldų realijos, kurias įvardinantys
terminai neturi lietuviškų atitikmenų, taip pat nėra šiam tyrimo objektui skirtų išsamių mokslo
darbų lietuvių kalba, išskyrus du mokslinius straipsniai, kuriuose tekstologiniai aspektai
neaptariami. Norint pateikti disertaciją lietuvių kalba reikėtų kurti terminiją, o tai nėra
slavistės kompetencija.
Doc. N. Maskaliūnienė iškėlė principinį klausimą dėl leidimo pateikti disertaciją kita nei
lietuvių kalba, minėdama, kad pvz., Prancūzijoje visos disertacijos pateikiamos prancūzų
kalba. Doc. A. Smetona pažymėjo, kad Filologijos fakultete disertacijas galima rengti
įvairiomis kalbomis. Doc. S. Lapinskas pasisakė už leidimą pateikti darbą rusų kalba, docento
manymu, disertacinio tyrimo rezultatai skirti visam slavų pasauliui, o pateikiant disertaciją
lietuvių kalba, tyrimo rezultatai nebūtų prieinami pvz., Bulgarijos, Slovėnijos, Rusijos ir kt.
mokslininkams, nemokantiems lietuvių kalbos.
Doc. P. Subačius priminė Tarybos nariams, kad viename iš ankstesnių buvo sutarta leisti
pateikti disertaciją kita nei lietuvių kalba tik tuo atveju, jei kyla problemų sudarant
disertacijos gynimo tarybą. Docentas kalbėdamas pabrėžė, kad jei bus nuolat leidžiama rengti
disertacijas nelietuvių kalba, terminijos niekas nesukurs, o jei disertacija pateikiama kita
kalba, kodėl ji ginama Lietuvoje, o ne kitur. Doc. P. Subačiaus manymu, jei disertacija
vertinga, dėl jos paskelbimo problemų nekils, ji bus išversta, o nuspręsti, ar atliktas tyrimas
vertingas, užtenka santraukos.
Prodekanė prof. I. Norkaitienė pastebėjo, kad disertantė baigė magistrantūros studijas VU
Filologijos fakultete, kur daugelis dalykų dėstoma lietuvių kalba. Dekanas atkreipė dėmesį į
tai, kad baigiamuosius bakalauro ir magistro darbus leidžiama pateikti studijuotos specialybės
kalba, o daktaro disertacijas – tik lietuvių kalba.
Dr. B. Speičytė paklausė, kodėl šis klausimas iškyla tik ginantis, ir pastebėjo, kad
terminijos kūrimas gali būti kitos disertacijos tyrimo objektas. Reikėjo įspėti doktorantę
tvirtinant temą. Dr. L. Vilkienė priminė precedentą, kai tvirtinta doktorantės E. Petronienės
disertacijos gynimo taryba, disertacija pateikta anglų kalba, o kalbos klausimas svarstytas
nebuvo. Prof. A. Usonienė iškėlė klausimą dėl kitų disertacijų ir paragino atsižvelgti į
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žmogiškąjį aspektą. Doc. N. Maskaliūnienė pasiūlė tvirtinant temą tvirtinti ir disertacijos
kalbą. Pasiūlymui pritarė kiti Tarybos nariai. Disertacijų rengimo kalbos klausimas įtrauktas į
2007-2008 m. m. Tarybos darbo planą.
Doc. N. Linkevičienė pasiūlė leisti pateikti disertaciją rusų kalba, įpareigojant disertantę
parengti išplėstinę santrauką. Siūlymui pritarė prof. B. Stundžia, doc. D. Šileikaitė ir kiti
Tarybos nariai.
Balsuota dėl leidimo išimties tvarka pateikti disertaciją rusų kalba. Balsavimo rezultatai:
už – 11 balsų, susilaikė – 4, prieš – 0.
Balsuota dėl įpareigojimo pateikti išplėstinę (2 a. l.) santrauką lietuvių kalba. Taryba
pritarė vienu balsu.
Prodekanė doc. N. Linkevičienė pristatė siūlomą disertacijos gynimo tarybos sudėtį:
Pirmininkas:
Doc. dr. P. Lavrinec (VU)
Nariai:
Prof. habil. dr. S. Temčinas (LKI)
Doc. dr. G. Potašenko (VU)
Doc. dr. T. Aleknienė (VU)
Doc. dr. N. Morozova (LKI)
Oponentai:
A. Kuznecovas (Daugpilio universitetas)
D. Baronas (LII)
Kilo klausimas, ar doc. dr. N. Morozova traktuotina kaip kitos institucijos atstovė (t.y., ar
docentės pareigos VU yra antraeilės). Dekanas doc. A. Smetona paprašė prodekanės
doc N. Linkevičienės pasiteiraujant Personalo direkcijos ir patikslinti.
Prof. B. Stundžia pasiteiravo, kodėl į disertacijos gynimo tarybą neįtrauktas niekas iš
žinomų šio objekto tyrinėtojų ir pasiūlė tarybos sudėtį keisti. Šios ir kitų gynimo tarybų
formavimo principus iš esmės apsvarstyti paragino doc. P. Subačius. Taryba vienu balsu
pritarė prof. B. Stundžios pasiūlymui.
NUTARTA:
Doktorantei M. Čistiakovai išimties tvarka leidžiama pateikti daktaro disertaciją
rusų kalba, įpareigojant disertantę parengtį išplėstinę (2 a. l. apimties) disertacijos
santrauką lietuvių kalba.
M. Čistiakovos disertacijos gynimo tarybos sudėties klausimas neparengtas,
svarstytinas ir tvirtintinas kitame Tarybos posėdyje.
VII. SVARSTYTA: Pedagoginio ir mokslinio personalo atestavimo ir konkursų pareigoms
eiti vykdymo fakultete tvarka.
Dekanas doc. A. Smetona supažindino su Senato komisijos 2007 m. kovo 29 d. posėdyje
(protokolas Nr. SK-2007-7) patvirtintais ir iš dalies papildytais Vilniaus universiteto
pedagoginio ir mokslinio personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo
nuostatais, paskelbtais 2007-04-05 Informaciniame biuletenyje Nr. 9 (378), ir su LR
Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 899 patvirtintais Konkursų valstybinių mokslo
i studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigas eiti organizavimo,
mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo tvarkos aprašu, cituodamas pastarojo
dokumento 3.2. punktą. Dekanas taip pat pažymėjo, kad remiantis minėtais dokumentais
pedagoginio ir mokslinio personalo konkursų trečiąjį etapą gali vykdyti fakulteto konkurso
komisija arba fakulteto išplėstinė Taryba, kurios trečdalį sudarytų kitų institucijų atstovai, ir
paragino Tarybos narius apsispręsti dėl konkurso vykdymo. Anot VU administracijos,
Universiteto statute, siekiant didesnės demokratijos, greta konkursinės komisijos paminėta ir
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išplėstinė Taryba. Kitaip tariant, Tarybai leidžiama imtis konkursinės komisijos vaidmens,
vadinasi, šiam veiksmui atlikti jai turi būti taikomi konkursinės komisijos reikalavimai..
Doc. P. Subačius pastebėjo, kad VU statute konkurso komisija neminima, Universiteto
statutas esantis įstatymas, tad Vyriausybės nutarimų šioje srityje neturėtų būti, procedūra
reglamentuotina įstatymo, o toliau – Universiteto vidaus tvarkos, ir pasiūlė pratęsti sausio
mėnesį sudarytos konkurso komisijos įgaliojimus 2007 m. pavasario konkursams vykdyti.
Balsuota dėl konkursų trečiojo etapo vykdymo fakultete. Už išplėstinę tarybą nepasisakė
niekad. Taryba vienu balsu nutarė, kad šiemet konkursus vykdys konkurso komisija.
Dekanas doc. A. Smetona atkreipė dėmesį į tai, kad konkurso komisijos sudėtyje yra
darbuotojų, kuriems šį pavasarį skelbiamas konkursas ir pasiūlė vietoj prof. A. Usonienės į
traukti į konkurso komisiją doc. I. Meškauskienę, o vietoj savęs – doc. N. Linkevičienę.
NUTARTA:
Patvirtinti šios sudėties Filologijos fakulteto konkurso komisiją, vykdysiančią
fakulteto pedagoginio ir mokslinio personalo konkursus 2007 m. pavasarį:
1. doc. dr. Nijolė Linkevičienė (pirmininkė)
2. prof. dr. Irena Marija Norkaitienė
3. doc. dr. Inesa Šeškauskienė
4. doc. dr. Nijolė Juchnevičienė
5. doc. dr. Diana Šileikaitė
6. dr. Vytautas Kardelis
7. doc. dr. Kęstutis Urba
8. doc. dr. Vilija Salienė (VPU)
9. prof. dr. Petras Bražėnas (VPU)
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SVARSTYTA: kiti klausimai
2007–2008 m. Tarybos darbo plano projektas
Dekanas paragino siūlyti temas kitų metų Tarybos darbo planui, siųsti pasiūlymus el.
paštu. Prodekanė prof. I. Norkaitienė pasiūlė įtraukti į Tarybos darbo planą studijų komitetų
atsiskaitymą už programų vykdymą. Dekanas doc. A. Smetona ir Tarybos nariai pritarė
pasiūlymui. Klausimas įtrauktas į 2008 m. birželio mėn. posėdžio dienotvarkę. Atsakingais
paskirti studijų programų komitetų pirmininkai.
Į 2007 m. rugsėjo mėn. posėdžio dienotvarkę įtrauktas klausimas dėl Filologijos fakultete
rengiamų daktaro disertacijų kalbos. Bus svarstoma galimybė tvirtinant temą kartu patvirtinti
kalbą, kuria disertacija bus rengiama ir pateikiama.
Į 2007 m. gruodžio mėn. posėdžio dienotvarkę įtrauktas klausimas dėl Filologijos
fakulteto mokslo leidinių būklės. Atsakingais paskirti prof. I. Norkaitienė, prof. B. Stundžia ir
doc. P. Subačius.
Perėjimas prie modulinės studijų sistemos
Dekanas doc. A. Smetona iškėlė klausimą, ar skelbtinas bendras priėmimas į filologijos
studijas, skirstant studentus pagal specialybes po pirmųjų 2 semestrų. Šiuo atveju priėmimo
skaičius galima būtų padidinti, tačiau po 1 semestro studentų skaičius sumažėtų. Finansiškai
ši galimybė būtų naudinga, tačiau ji neigiamai atsilieptų studentų motyvacijai.
Informacija apie pedagoginio personalo atestaciją
Prof. A. Usonienei paskelbta neeilinė atestacija profesoriaus pedagoginiam vardui gauti.
Informacija dėl darbo užmokesčio didinimo
Dekanas doc. A. Smetona supažindino su darbo užmokesčio didinimo tvarka ir jos
optimaliu realizavimu Filologijos fakultete.
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Pavasario sesijos tvarka
Prodekanė prof. I. Norkaitienė paragino visus laikytis pavasario sesijos tvarkos, laiku
tvarkyti reikiamus formalumus.

Tarybos pirmininkas

doc. Antanas Smetona

Posėdžio sekretorė

doc. Diana Šileikaitė
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