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Dalyvavo 19 iš 27 Tarybos narių, tarp jų prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė, 

prof. habil. dr. Simas Karaliūnas, prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė, prof. habil. dr. 

Albertas Rosinas. 

Taip pat posėdyje dalyvavo prof. habil. dr. Sergejus Temčinas. 

 

 

I. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 

 

NUTARTA: 

Protokolą patvirtinti. 

 

II. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas. 

 

NUTARTA: 

Darbotvarkę patvirtinti. 

 

III. SVARSTYTA: doc. dr. Audronės Bitinienės habilitacijos komisijos sudarymas ir tvirtinimas. 

Klausimą pristatė dekanas doc. dr. A. Smetona. Klausimų Tarybos nariai neturėjo. 

Į habilitacijos komisiją buvo pasiūlyti: prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (VU), prof. 

habil. dr. Regina Koženiauskienė (VU), prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius (ŠU), prof. habil. 

dr. Simas Karaliūnas (VDU), prof. habil. dr. Albertas Rosinas (VU), prof. dr. Regina Rudaitytė 

(VU), prof. habil. dr. Kazimieras Romualdas Župerka (ŠU). Nutarta komisijos nariams 

apmokėti nustatyta tvarka. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią doc. dr. Audronės Bitinienės habilitacijos procedūros komisiją: 

 

prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė (VU; pirmininkė),  

prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (VU),  

prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius (ŠU),  

prof. habil. dr. Simas Karaliūnas (VDU), 

prof. habil. dr. Albertas Rosinas (VU), 

prof. dr. Regina Rudaitytė (VU),  

prof. habil. dr. Kazimieras Romualdas Župerka (ŠU). 

 



Mokėti komisijos nariams už darbą iš fakulteto specialiųjų lėšų. 

 

IV. SVARSTYTA: VPU doktorantės J. Giparaitės disertacijos gynimo tarybos tvirtinimas.  

Dekanas doc. dr. A. Smetona konstatavo, kad praėjusį posėdį disertacijos gynimo taryba nebuvo 

patvirtinta. Klausimą pristatė prodekanė prof. dr. R. Rudaitytė. Ji pristatė su disertacija susijusius 

įvykius, nutikusius, kai Taryba nepatvirtino gynimo tarybos: neigiamą išorinę ekspertizę (Tarybos 

nariai buvo susipažinę), Doktorantūros skyriaus nuomonę, kelių profesorių teigiamus atsiliepimus 

(Tarybos nariai buvo susipažinę). Prodekanė prof. dr. R. Rudaitytė pasiūlė balsavimo alternatyvas. 

Pirmoji: „Teikti J. Giparaitės daktaro disertacijos gynimo tarybos sudėtį, oponentus, rekomenduoti 

gynimo datą ir tvirtinti adresų sąrašą be papildomo svarstymo“. Jeigu ši alternatyva būtų priimta, 

kitos (1. dar kartą svarstyti Anglų filologijos katedroje; 2. darbą ginti Vokietijoje, kur yra darbo 

vadovas) automatiškai atkrinta.  

Diskusijoje dalyvavo: J. Giparaitė, prof. S. Temčinas, prof. A. Usonienė, doc. J. Brazauskienė, 

prof. B. Stundžia, prof. R. Rudaitytė, doc. A. Smetona. Po audringos diskusijos buvo nuspręsta 

balsuoti. Balsavimui teikta tokia formuluotė: „Teikti J. Giparaitės daktaro disertacijos gynimo 

tarybos sudėtį, oponentus, rekomenduoti gynimo datą ir tvirtinti adresų sąrašą be papildomo 

svarstymo“: TAIP NE. Balsavimo rezultatai: TAIP – 12, NE – 2, 1 – negalioja. 

 

NUTARTA: teikti J. Giparaitės daktaro disertacijos gynimo tarybos sudėtį, oponentus, 

rekomenduoti gynimo datą ir tvirtinti adresų sąrašą be papildomo svarstymo. Kad būtų 

sudaryta gynimo taryba, doktorantė J. Giparaitė turi pateikti visus reikiamus 

dokumentus. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

 

Tarybos sekretorius   doc. dr. Vytautas Kardelis 

 


