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Dalyvavo 19 iš 25 Tarybos narių. 

 

 

 

I. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 

 

NUTARTA: 

Protokolą patvirtinti. 

 

II. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas. 

 

NUTARTA: 

Darbotvarkę patvirtinti. 

 

III. SVARSTYTA: dr. dr. Aušros Jurgutienės (LLTI) habilitacijos komisijos sudarymas. 

Klausimą pristatė dekanas doc. dr. A. Smetona. Į habilitacijos komisiją buvo pasiūlyti: habil. 

dr. Jūratė Sprindytė (LLTI), prof. habil. dr. Algis Kalėda (LLTI), akad. habil. dr. Leonardas 

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

Ulčinaitė (VU), prof. dr. Regina Rudaitytė (VU), prof. dr. Jūratė Baranova (VPU). Nutarta 

komisijos nariams apmokėti nustatyta tvarka.. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią dr. Aušros Jurgutienės habilitacijos procedūros komisiją: 

1. Habil. dr. Jūratė Sprindytė – (pirmininkė; LLTI); 

2. Prof. habil. dr. Algis Kalėda (LLTI); 

3. Akad. habil. dr. Leonardas Sauka (LLTI); 

4. Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (VU); 

5. Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė (VU); 

6. Prof. dr. Regina Rudaitytė (VU); 

7. Prof. dr. Jūratė Baranova (VPU). 

Mokėti komisijos nariams už darbą iš fakulteto specialiųjų lėšų. 

 

IV. SVARSTYTA: Anglų filologijos katedros doktorantės Rūtos Šlapkauskaitės disertacijos 

„Multikultūralizmo problema Kanados literatūroje: egzotikos diskurso apraiškos“ gynimo 

tarybos ir oponentų tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė prof. dr. R. Rudaitytė. Į 

disertacijos gynimo komisiją buvo pasiūlyti: dr. Mindaugas Kvietkauskas (LLTI), prof. habil.. 



dr. Kęstutis Nastopka (VU), prof. dr. Regina Rudaitytė (VU), doc. dr. Irena Ragaišienė 

(VDU), doc. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė (VDU). Oponentis pasiūlyti prof. dr. Milda Danytė 

(VDU), doc. dr. Dalia Satkauskytė (LLTI). Gynimo data rekomenduota rugsėjo 15 d. Pritarta 

adresatų sąrašui.  

 

NUTARTA: patvirtinti tokią Rūtos Šlapkauskaitės disertacijos „Multikultūralizmo 

problema Kanados literatūroje: egzotikos diskurso apraiškos“  gynimo tarybą ir 

oponentus: 

 

Gynimo taryba: 

dr. Mindaugas Kvietkauskas (pirmininkas; LLTI),  

prof. habil.. dr. Kęstutis Nastopka (VU),  

prof. dr. Regina Rudaitytė (VU),  

doc. dr. Irena Ragaišienė (VDU),  

doc. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė (VDU). 

Oponentai:  

prof. dr. Milda Danytė (VDU),  

doc. dr. Dalia Satkauskytė (LLTI). 

Gynimo datą rekomenduoti rugsėjo 15 d. Pritarti adresatų sąrašui. 

 

V. SVARSTYTA: Skaitmeninės filologijos centro steigimas. Klausimą pristatė dekanas doc. dr. 

A. Smetona. Tarybos nariai buvo susipažinę su nutarimo projektu: 

 

Filologijos fakulteto dekano įsakymas Nr.   

(projektas) 

 

1. Nuo 2008-09-01 panaikinti padalinį „Kompiuterių centras“. 

2. Nuo 2008-09-01 įkurti akademinį padalinį „Skaitmeninės filologijos centras“. 

 

Diskusijų šiuo klausimu nebuvo, nes Skaitmeninės filologijos centro koncepcija buvo 

svarstyta praėjusiame posėdyje, iš esmės jai buvo pritarta. 

 

NUTARTA: pritarti dekano įsakymo projektui. 

 

VI. SVARSTYTA: Tekstynų laboratorijos steigimas. Klausimą pristatė prof. A. Usonienė. 

Tarybos nariai buvo susipažinę su nutarimo projektu: 

 

TEKSTYNŲ LABORATORIJA  

(projektas) 

 
Trumpa istorija  

 

Anglų filologijos katedroje tekstynų lingvistika imta dėstyti nuo 1994 m. Iš pradžių kaip 

pasirenkamasis, o vėliau kaip privalomas kursas bakalaurų studijų programoje ir Taikomosios 

kalbotyros magistro studijų programoje. 2002 m. dr. R. Siniūtės-Ayer rupesčiu buvo 

suremontuotos patalpos, kuriose įsikūrė Anglų filologijos katedros tekstynų lingvistikos 

auditorija. Tuometinis Lietuvos telekomas parėmė kompiuterine įranga, o Britų taryba nupirko 

programinę įrangą ir vieną kompiuterį. Deja, patalpos buvo labai mažos, nepritaikytos darbui su 

12 – 20 studentų grupe, naudoti kompiuteriai gedo, ventiliacijos nebuvo ir joje dirbti tapo beveik 

neįmanoma. 



 

Nuo 2007 m. pradėtas vykdyti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo 

(http://www.vmsfondas.lt/) finansuojamas mokslinių tyrimų projektas „Taikomųjų uždavinių 

tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas (GridTechno)” (vadovas Doc. A. 

Juozapavičius, VU Matematikos ir informatikos fakultetas), kuris vykdomas pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr.1048 patvirtintą Aukštųjų 

technologijų plėtros 2007–2013 metų programą. Tekstyno kūrimo darbo grupė yra 

tarpdisciplininė, joje bendradarbiauja Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto lingvistai ir 

Matematikos ir informatikos fakulteto informatikos specialistai . Naudojama iš projekto lėšų 

nupirkta kompiuterinė ir programinė įranga, kuri šiuo metu įkurdinta Anglistikos seminaro 

auditorijoje. 

 

Siekiant spartesnės tekstynų lingvistikos bei tekstynais paremtos kontrastyvinės lingvistikos 

krypties pažangos, norima steigti tarpfakultetinį, tarpkatedrinį mokslo padalinį - tekstynų 

laboratoriją 

 

Tarpkatedrinis, tarpfakultetinis mokslo padalinys 
 

1. Filologijos fakulteto Anglų filologijos katedra 

2. Filologijos fakulteto Lietuviu kalbos katedra 

3. Matematikos ir informatikos fakulteto Kompiuterijos katedra 

 

 

Vykdomi projektai 
 

1. Kuriamas Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (http://sig.balticgrid.org/SIGs/corpus-

laboratory/) 

2. Dalyvaujama tarptautiniame projekte International Corpus of Learner English (ICLE) 

http://cecl.fltr.ucl.ac.be/Cecl-Projects/Icle/icle.htm#heading2, kurį koordinuoja prof. S. 

Granger (Centre for English Corpus Linguistics, Université catholique de Louvain). 

 

Veiklos sritys 
 

1. Mokslinė-tiriamoji 

a. tekstynų kūrimas 

b. vykdoma kalbos duomenų analizė 

c. rengiamos publikacijos 

d. organizuojami seminarai, skaitomi pranešimai 

 

2. Pedagoginė-praktinė 

a. organizuojama ir vykdoma studentų mokslinė praktika (Lietuvos mokslo tarybos ir 

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos projekto, remiamo ES struktūrinių fondų 

lėšomis, konkurse laimėtos 3 vietos http://www.smpraktika.lt/apie_projekta/) 

b. organizuojama ir vykdoma bakalauro studijų programos studentų tekstynų 

lingvistikos mokomoji praktika 

 

Tikslai 
 

1. Siekti mokslo ir studijų vienovės 

http://www.vmsfondas.lt/
http://sig.balticgrid.org/SIGs/corpus-laboratory/
http://sig.balticgrid.org/SIGs/corpus-laboratory/
http://cecl.fltr.ucl.ac.be/Cecl-Projects/Icle/icle.htm#heading2
http://www.smpraktika.lt/apie_projekta/


2. Aktyvinti integraciją į tarptautinių mokslinių tyrimų erdvę  

3. Prisidėti prie aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo 

4. Siekti spartesnės tekstynų lingvistikos krypties pažangos 

5. Plėtoti projektinę veiklą 

6. Aktyvinti tarptautinį bendradarbiavimą 

7. Išplėsti kalbos duomenų bazę moksliniams tyrimams atlikti 

8. Sukurti kalbos duomenų bazę ir programinę įrangą, kuri būtina studentų mokymui ir jų 

savarankiškam mokymuisi  

9. Koordinuoti dabar kuriamų tekstynų ir naujų tekstynų darbą 

10. Organizuoti studentų mokomąją ir mokslinę praktiką 

 

 

Darbuotojai 

 
1. Būtėnas Linas (MIF Kompiuterijos katedra) 

2. Grigaliūnienė Jonė (FlF Anglų filologijos katedra) 

3. Jasionytė Erika (FlF Lietuvių kalbos katedra) 

4. Linkevičienė Nijolė (FlF Lietuvių kalbos katedra) 

5. Ryvitytė Birutė (FlF Anglų filologijos katedra) 

6. Usonienė Aurelija (FlF Anglų filologijos katedra) 

 

 

NUTARTA: pritarti Tekstynų laboratorijos steigimui. 

 

VII. SVARSTYTA: dr. A. Kučinskienės (KFK) mokomosios knygos „Cicerono kalbų dialogai“ 

rekomendavimas spaudai. Klausimą pristatė doc. dr. N. Juchnevičienė. Tarybos nariai buvo 

susipažinę su knygos rankraščiu ir recenzijomis. 

 

NUTARTA: pritarti, kad dr. A. Kučinskienės (KFK) parengta mokomoji knyga „Cicerono 

kalbų dialogai“ būtų spausdinama. 

 

 

VIII. SVARSTYTA: akademinio aktyvumo vertinimo ir skatinimo sistema. Klausimą pristatė 

prodekanė prof. dr. R. Rudaitytė. Tarybos nariai buvo susipažinę su nutarimo projektu: 

 

VU  FILOLOGIJOS fakulteto mokslo tiriamojo darbo STRATEGIJA 

(projektas) 

 

I.  Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai eiti profesoriaus, docento, lektoriaus ar mokslinio 

bendradarbio pareigas, taip pat reikalavimai mokslo produkcijai per kadenciją reglamentuojami 

„VU Pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo 

nuostatuose“ (punktai 7.4 ir 7.5), patvirtintuose Senato posėdyje 2005 m. gruodžio 20 d., 

protokolo Nr. S-2005-8-33 (Žr. www.vu.lt/darbuotojams/mokslo skyrius/dokumentai/VU 

dokumentai) 

 

II. Kadangi Bendroji fakulteto raidos strategija numato tokias kryptis: 

 

http://www.vu.lt/darbuotojams/mokslo


1. paversti fakultetą priešakinių tyrimų institucija, kuri, remdamasi tyrimais ir įtraukdama 

į juos studentus, vykdytų bakalauro ir magistro studijų programas ir tuo realiai susietų 

mokslą ir studijas; 

2. ieškoti galimybių integruoti tyrimus ir studijas su Istorijos fakultetu, Užsienio kalbų 

institutu, Orientalistikos centru, Komunikacijos fakultetu – ir administraciniu 

lygmeniu, ir bendrų tyrimų bei studijų lygmenimis; 

3. fakultete įkurti Lituanistikos institutą, kuris organiškai sulietų lietuvių kalbos, 

literatūros ir istorijos tyrimus pačiais įvairiausiais aspektais; 

4. Lituanistikos institute įgyvendinti pažangią tyrimų ir studijų organizavimo sistemą – 

atsisakyti katedrų struktūros, o tyrimus ir studijas pavesti vykdyti iškilių tyrėjų 

vadovaujamoms tyrimų grupėms ir studijų programų komitetams; 

 

5. prioritetinė tyrimų sritis yra lituanistika – lietuvių literatūra, lietuvių kalba, Lietuvos 

istorija; 

6. nelituanistiniai tyrimai turi būti nukreipti vienu ar kitu pavidalu aptarnauti ir papildyti 

lituanistinius tyrimus, pristatyti Lietuvos kultūrą pasaulyje ir vertinti ją pasaulio 

kontekste; žinoma, siekiant užtikrinti deramą specialistų ir tyrimų kokybę, turi būti 

ugdomi ir autonomiški nelituanistiniai tyrimai; 

7. taikomieji tyrimai gali būti vykdomi ir be lituanistikos konteksto, jei yra Lietuvos ūkio 

poreikis; 

8. vienodai skatinti tiek fundamentaliuosius, tiek taikomuosius tyrimus, tiek konkretų 

tyrimų taikymą –   

     Todėl tikslinga įvesti fakultete Akademinio aktyvumo vertinimo ir skatinimo sistemą, kuri 

motyvuotų dėstytojus siekti mokslinio darbo kiekybės ir kokybės. 

 

Akademinio aktyvumo vertinimo ir skatinimo sistema 

 

Pagrindiniai kriterijai 

 

1. Mokslinė produkcija vertinama pagal SKVC formaliojo vertinimo metodiką  (patvirtintą 

LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. ISAK – 685; 2008 

m. balandžio 30 d. nauja redakcija), skaičiuojant taškais; remiamasi SKVC pateiktais 

galutiniais rezultatais, nes būtent pagal juos fakultetui skiriamos lėšos; 

 

  Mokslinės produkcijos klasifikacijos ir vertinimo taškais lentelė 

 

    Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių mokslinės produkcijos rūšys bei už mato 

vienetą skiriami taškai yra šie: 

 



Kodas MOKSLINĖS PRODUKCIJOS RŪŠIS 

MAT

O 

VIE-

NET

AS 

PRODUKC

IJOS 

VIENETO 

VERTĖ 

TAŠKAIS  

C01 Reikšmingos mokslo monografijos (atliekamas ekspertinis 

vertinimas); mokslo studijos (atliekamas ekspertinis vertinimas); 

reikšmingi teoriniai, sintetiniai mokslo darbai (atliekamas ekspertinis 

vertinimas) 

aut. l. 

sk. 

8 

C02 Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose 

leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) bazės 

Mokslo citavimo indeksų (SCI) pagrindinių leidinių sąrašą (Master 

Journal List), kurie ekspertizės metu yra įtraukti į ISI WOS duomenų 

bazę 

vnt. apskaičiuo-

jama; pir-

minė vertė 

( PVV ) – 25 

C03 Mokslo straipsniai, publikuoti periodiniuose ir tęstiniuose 

moksliniuose periodiniuose leidiniuose (su ISSN indeksu), įtrauktuose 

į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes 

vnt. 15 

C04 Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos 

periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose 

tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse; mokslo 

straipsniai kultūros ir profesiniuose leidiniuose, registruotuose 

tarptautinėse kultūros, profesinės informacijos duomenų bazėse 

vnt. 4 

C05 Reikšmingos mokslo šaltinių publikacijos (atliekamas ekspertinis 

vertinimas), reikšmingi sudaryti mokslo darbai (atliekamas ekspertinis 

vertinimas), mokslinių klasikinių veikalų vertimai 

aut. l. 

sk. 

6 

C06 Taikomieji mokslo darbai, sudaryti mokslo darbai periodiniuose ir 

tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės 

informacijos duomenų bazėse 

aut. l. 

sk. 

2 

D07 Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo 

darbai, kurie neatitinka C01 punkto reikalavimų 

aut. l. 

sk. 

4 

D08 Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar 

vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys C02 ir C03 

punktų reikalavimų 

vnt. 5 

D09 Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos kituose 

mokslo leidiniuose; mokslo straipsniai kituose kultūros ir 

profesiniuose leidiniuose, neatitinkantys C04 punkto reikalavimų 

vnt. 

 

2 

D10 Mokslo šaltinių publikacijos, sudaryti mokslo darbai, taikomieji 

mokslo darbai, neatitinkantys C05 ir C06 punkto reikalavimų, 

mokslinio teksto vertimai 

aut. l. 

sk. 

1 

 

PAGRINDINĖS METODIKOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

 

 Sąvokos: 

Autorinis lankas (aut. l.)  40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) tekstui arba 

3000 cm
2
 spausdinto ploto iliustracijoms; jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima, 

autorinio lanko atitikmeniu laikomi 14 psl. Jei mokslinė produkcija yra elektroninėje laikmenoje, 

autorinis lankas apskaičiuojamas tik spaudos ženklais (įskaičiuojant tarpelius). 



Mokslo leidinys  recenzuojamas periodinis, recenzuojamas tęstinis arba recenzuojamas 

vienkartinis leidinys, kuriame skelbiami mokslo darbai; recenzuotas vienkartinis leidinys, turintis 

susidedančią iš mokslininkų redakcinę kolegiją, kuriame skelbiamas (-i) mokslo darbas (darbai).  

Mokslo monografija  neperiodinis ir netęstinis bibliografinis vienetas (leidinys), 

kuriame sistemingai ir (arba) išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo 

elementai, pateiktas mokslinio neapibrėžtumo sprendimas, kuris nėra akivaizdus pagal esamą 

žinojimo ir metodologijos lygį; taip pat gali būti apibendrintos autorių ir kitų mokslininkų 

publikacijos ta pačia tema arba pateikta originali temos traktuotė. Monografija privalo turėti ISBN 

numerį. Lietuvos leidykloje išleistos monografijos tiražas turi būti ne mažesnis kaip 100 egz. 

Papildomas reikalavimas humanitarinių ir socialinių mokslų srities monografijoms: ne 

mažiau kaip 10 autorinių lankų ir recenzuota ne mažiau kaip dviejų recenzentų, tenkinančių šias 

sąlygas  jie yra tos pačios arba artimos mokslo krypties mokslininkai, o bent vienas iš jų 

recenzavimo metu nebuvo tos pačios įstaigos kaip ir autoriai darbuotoju (recenzavimo 

reikalavimai taikomi tik Lietuvoje išleistoms monografijoms). 

Mokslo straipsnis  straipsnis, kuriame atskleistas nagrinėjamos problemos ištirtumo 

laipsnis, suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, argumentuotai pagrįsti tyrimų rezultatai, 

padarytos išvados, nurodyta naudotoji literatūra. 

Prieskyra – mokslinės produkcijos autoriaus prisiskyrimas institucijai, kurioje jis atliko 

visą ar dalį darbų, kurių pagrindu paskelbtas mokslinės veiklos rezultatas. 

Tarptautinė mokslinės informacijos duomenų bazė  tarptautinei mokslo auditorijai 

skirta duomenų bazė, kurioje kaupiama viešai paskelbtus profesionalius kriterijus atitinkanti 

mokslo informacija; pripažįstamos Lietuvos mokslo tarybos patvirtintos duomenų bazės. 

Tarptautiniu mastu pripažinta (mokslo) leidykla  nuolat publikuojanti ne tik savo 

šalies, bet ir kitų šalių mokslininkų darbus; savo produkciją platinanti daugelyje šalių; 

publikuojanti tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo (kultūros, profesinius) 

leidinius (privaloma prieiga per internetą, suteikianti pakankamą informaciją apie leidyklos 

pobūdį ir tarptautinį pripažinimą). Apima metodikos priede išvardytas leidyklas bei kitas, ekspertų 

nuomone, tarptautiniu mastu pripažįstamas, leidyklas. 

Kultūros ir profesiniai leidiniai  leidiniai, skirti humanitarinių ir socialinių mokslų 

profesinei auditorijai. 

Mokslinio teksto vertimas  paskelbto užsienio kalba sudaryto, taikomojo ar teorinio 

(sintetinio) mokslo darbo vertimas iš vienos kalbos į kitą. 

Mokslinių klasikinių veikalų vertimas – klasikinių (turinčių istorinės reikšmės mokslo 

raidos supratimui) mokslo darbų vertimas iš vienos kalbos į kitą. 

Mokslo recenzija  išsami, argumentuota mokslo darbo analizė. Įskaitomos tik 

recenzijos, paskelbtos mokslo leidiniuose. Įskaitomų mokslo recenzijų apimtis  ne mažesnė kaip 

0,25 autorinio lanko. 

Mokslo studija  ne mažesnės kaip dviejų autorinių lankų apimties mokslo darbas, 

atitinkantis mokslo straipsniui keliamus reikalavimus. 

Mokslo šaltinio publikacija  mokslo tiriamojo objekto vertę turinčių archyvinių 

dokumentų, kalbos paminklų, filosofinės minties klasikinių tekstų, folkloro rinkinių ir kitų 

tekstinių mokslo šaltinių (taip pat audiovizualinių) atrinkimas, sudarymas ir parengimas spaudai, 

apimantis šaltinio tekstą ir pagalbinį mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus ir kt.).  

Reikšmingos mokslo monografijos, studijos, šaltinių publikacijos, reikšmingi 

teoriniai, sintetiniai mokslo darbai, sudaryti mokslo darbai – mokslo monografijos, studijos, 

šaltinių publikacijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai, sudaryti mokslo darbai, kurių svarbą 

vertina tos mokslo krypties ar šakos ekspertai. 



Sudarytas mokslo darbas  originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo 

darbas; įskaitomas sudarytojui, nurodytam leidinio tituliniame puslapyje ir (arba) metrikoje; 

neįskaitomas periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbas. 

Taikomasis mokslo darbas  pagalbinis darbas, skirtas mokslo auditorijai; įskaitomi 

tokie taikomieji mokslo darbai: mokslo žinynai, mokslo enciklopedijos, mokslinės bibliografijos, 

mokslo katalogai, moksliniai paminklų sąvadai, moksliniai teisės aktų komentarai, akademinė 

literatūros ir meno kritika. Neįskaitomos mokslo projektų ataskaitos, vadovėliai, mokslo 

populiarinimo darbai. 

Tarptautinė kultūros, profesinės informacijos duomenų bazė  tarptautinei profesinei 

auditorijai skirta duomenų bazė, kurioje kaupiama viešai paskelbtus profesionalius kriterijus 

atitinkanti mokslo, kultūros ir profesinė informacija; nepriklauso elektroniniai bibliotekų, leidyklų 

ir knygynų katalogai, populiarios (skirtos ne mokslo ar profesinei auditorijai) informacijos 

duomenų bazės. 

Teorinis, sintetinis mokslo darbas  kurią nors mokslo kryptį, šaką, discipliną apimantis 

ar tarpdalykinio pobūdžio darbas, sintetinantis ilgalaikius tyrimus, pateiktus monografijose, 

studijose bei mokslo straipsniuose, atitinkantis monografijoms keliamus mokslinio lygio ir 

adresato reikalavimus, paprastai rengiamas kelių autorių ir redaktorių kolektyvų. 

Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga  mokslo konferencijų pranešimų tekstai ir 

pagalbinė (iliustracinė) medžiaga, išleisti atskirais leidiniais. 

 

Santrumpos: 

 

ISBN  International Standard Book Number (tarptautinis standartinis knygos numeris). 

ISSN  International Standard Serial Number (tarptautinis standartinis serialinio leidinio 

numeris). 

ISI JCR– Institute of Scientific Information Journal Citation Reports (mokslinės 

informacijos instituto žurnalų citavimo ataskaitos). 

ISI – Institute of Scientific Information (mokslinės informacijos institutas). 

SCI – Science Citation Index (mokslo citavimo indeksas). 

EPO – European Patent Office (Europos patentų biuras). 

USPTO – United States Patent and Trademark Office (JAV patentų ir prekių ženklų 

biuras). 

JPO – Japan Patent Office (Japonijos patentų biuras). 

 

 Publikacijos internetiniuose mokslo leidiniuose pripažįstamos lygiavertėmis tradicinėms 

publikacijoms, jeigu leidiniai, kuriuose jos paskelbtos, tenkina atitinkamus leidinių reikalavimus. 

Už pakartotinį mokslinės produkcijos paskelbimą (įskaitant ir elektroninę formą) skiriama 10, 25 

arba 45 procentai pirminės produkcijos vertės. Kiek procentų skirti, sprendžia ekspertai, įvertinę 

pakartotino leidimo pakeitimus. 

Minimali vienetais apskaitomos mokslinės produkcijos apimtis  0,25 autorinio lanko. 

Autoriniais lankais apskaitomos mokslinės produkcijos apimtis laikoma lygi 0,5k, jei autorinių 

lankų skaičius yra intervale [0,5k-0,25; 0,5k+0,25); čia k yra sveikasis teigiamas skaičius. 

 Tam pačiam autoriui pateikus dviejų ar daugiau institucijų prieskyras, apskaičiuojant 

mokslinės produkcijos institucinių prieskyrų skaičių laikoma, kad vieno autoriaus indėlis į šį 

skaičių yra ne didesnis kaip vienetas. 

 

2. Konferencijų organizacinio/akademinio komiteto pirmininkas/ė – 10 taškų, narys/ė – 5 

taškai; 

3. Tarptautinė akademinė veikla ir VU bei Filologijos fakulteto vardo garsinimas 

pasaulyje: 



 

a/ dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje su pranešimu – 15 taškų; 

b/ dalyvavimas tarptautinėje akademinėje, ekspertinėje veikloje (tarptautiniu mastu 

pripažintų mokslinių žurnalų redkolegijos narys, tarptautinių komisijų, konkursų žiuri 

narys) – 15 taškų; 

c/ narystė tarptautinėse profesinėse, akademinėse asociacijose – 5, jų valdyboje – 10 taškų; 

d/ tarptautinių projektų koordinavimas – 20 taškų;  

 

4. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant projektus – 20 taškų; 

 

Akademinis personalas reitinguojamas pagal surinktų taškų sumą ir premijuojami daugiausiai 

taškų pelnę mokslininkai. Premijų dydis priklauso nuo tuo metu susidariusių finansinių fakulteto 

galimybių. 

 

Doc. I. Šeškauskienė kėlė klausimą dėl strategijos, ypač dėl 6 punkto, taip pat dėl institutų 

fakultete kūrimo. Šiems klausimams pritarė prodekanė doc. D. Šileikaitė. Dekanas paaiškino, 

kad strategija dar bus svarstoma, čia pateikiamos tik gairės ir punktai diskusijai. Doc. N. 

Juchnevičienė siūlė apibrėžti straipsnio apimtį. Prodekanė prof. R. Rudaitytė paaiškino, kad 

laikomasi SKVC nustatytų reikalavimų. Diskusijoje taip pat dalyvavo doc. N. Maskeliūnienė, 

doc. D. Pociūtė-Abukevičienė, doc. D. Čiočytė. 

 

NUTARTA: atskirti bendrosios fakulteto raidos strategijos ir akademinio aktyvumo 

vertinimo ir skatinimo sistemos svarstymą. Akademinio aktyvumo vertinimo ir 

skatinimo sistemos projektą tvirtinti 2008 m. rugsėjo mėnesio posėdyje. 

 

IX. SVARSTYTA: Slavistikos katedros prašymas pakeisti katedros pavadinimą. Klausimą 

pristatė doc. dr. J. Brazauskienė. Tarybos nariai buvo susipažinę su prašymu: 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL SLAVISTIKOS KATEDROS PAVADINIMO PAKEITIMO 

 

2008-06-20 

Vilnius 

 

Prašytume pakeisti Slavistikos katedros pavadinimą grąžinant Rusų filologijos katedros 

pavadinimą. Šis klausimas buvo sprendžiamas katedros posėdyje balsavimu (išrašas iš katedros 

posėdžio protokolo pridedamas). Dauguma katedros darbuotojų pasisakė už katedros pavadinimo 

grąžinimą (11 – „už“, 6 – „prieš“, 2 susilaikė).   

Prašymo motyvai: 

        1. Atsižvelgiant į Filologijos fakulteto struktūrą katedra turėtų vadintis Rusų filologijos 

katedra. Turime Anglų, Vokiečių, Prancūzų filologijų katedras bei Skandinavistikos ir 

Polonistikos centrus. Šiame kontekste pavadinimas „Slavistikos katedra“, manytume, yra 

nelogiškas, o Rusų filologijos katedros pavadinimas (toks buvo iki 2007 m.) atspindėtų pagrindinę 

studijų programą bei katedros mokslinių tyrimų kryptį. Be to, nelogiškai atrodome ir 

tarptautiniame slavistikos mokslo kontekste. Apie kokią Slavistikos katedrą galime šnekėti be 

lenkų, ukrainiečių, baltarusių kalbų ir literatūrų studijų? 

        2. Pagrindinė studijų programa, kurią vykdo Slavistikos katedros dėstytojai, yra Rusų 

filologijos programa. Ji turi didžiausią paklausą lyginant su kitų slavų filologijų studijų 

programomis. Be to, nuo kitų mokslo metų ši programa bus vienintelė, į kurią bus skelbiamas 



abiturientų priėmimas. Atskiros slavų filologijos studijų programos nebebus, bus dėstomos 

atskiros slavų kalbos integruojant jas į Lietuvių filologijos studijų programas. Pastaruoju metu jau 

vykdoma programa „Lietuvių filologija ir užsienio (kroatų) kalba“, nuo kitų mokslo metų ─ 

„Lietuvių filologija ir užsienio (slovėnų) kalba“. Šias programas kuruoja Lietuvių kalbos katedra. 

        3. Norėtume atsargiai priminti, kad Rusų filologijos katedra Vilniaus universitete turi 

200 metų tradicijas. Lietuvos rusų bendruomenė susirūpinusi dėl neva uždarytos Rusų filologijos 

katedros Vilniaus universitete. Suprasdami, jog visuomenėje klaidingai tapatinamas katedros 

pavadinimas su studijų programa, mes akivaizdžiai prarandame dalį abiturientų, norinčių 

studijuoti rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Nederėtų pamiršti, jog Lietuvoje rusų kalbą 

ir literatūrą galima studijuoti dar keliuose universitetuose – VPU, Šiaulių universitete, Klaipėdos 

universitete bei VU Kauno humanitariniame fakultete. Iki šiol studijuoti rusų kalbą ir literatūrą 

Vilniaus universitete buvo laikoma prestižo dalyku. Pakeitus katedros pavadinimą dalis 

abiturientų pasirenka išvardintus universitetus, manydami, jog rusų kalba ir literatūra Vilniaus 

universitete jau nebedėstoma. 

Prašytume atsižvelgti į katedros darbuotojų daugumos išdėstytus motyvus ir priimti 

katedrai palankų sprendimą. 

 

Slavistikos katedros darbuotojų vardu 

katedros vedėja doc. dr. Jelena Brazauskienė     

 

Prof. B. Stundžia teigė, kad vertėtų pagalvoti apie Slavistikos centro steigimą. Jam pritarė 

prodekanė doc. D. Šileikaitė. Diskusijoje dalyvavę doc. A. Smetona ir prof. R. Rudaitytė siūlė 

slavistiką stiprinti per būsimą modulių sistemą. Prof. R. Rudaitytė nepritarė, kad būtų 

steigiami vos kelis etatus turintys centrai. 

 

NUTARTA: pritarti, kad Slavistikos katedra būtų pervadinta  Rusų filologijos katedra. 

 

X. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 

 

Prodekanė prof. R. Rudaitytė informavo apie Europos universitetų humanitarinių fakultetų 

dekanų susitikimą, kur ji pati dalyvavo. 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

 

Tarybos sekretorius   doc. dr. Vytautas Kardelis 

 


