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VILNIAUS UNIVERSITETAS 
F I L O L O G I J O S  

F A K U L T E T A S  
 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
2010-12-17, Nr. 3 

 
 

Dalyvavo 16 iš 23 Tarybos narių. 
 
 
 
I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas. Darbotvarkė buvo papildyta klausimu dėl doc. I. 

Šeškauskienės kūrybinių atostogų atšaukimo; atšauktas klausimas dėl MA Bendrosios kalbotyros 
programos tvirtinimo. 

 
NUTARTA: papildytą darbotvarkę patvirtinti. 
 
II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 
Pastabų dėl protokolo išsakė prof. B. Stundžia. Jis teigė, kad balsuojant elektroniškai turėtų 

būti skelbiami balsavimo rezultatai ir teiravosi, ar yra kokia nors procedūra šiuo klausimu. 
Tarybos sekretorius V. Kardelis paaiškino, kad konkretūs rezultatai (kiek balsavo už, prieš ir 
susilaikė) protokole rašomi tik slapto balsavimo atvejais, o elektroninis balsavimas nėra slaptas. 
Dekanas doc. A. Smetona pritarė, kad elektroninis balsavimas nėra slaptas, o rezultatus pateikti 
galima. Prof. B. Stundžia priekaištavo, kad nesilaikoma reglamento ir šis pasėdis gali būti 
neteisėtas, nes posėdžio medžiaga nebuvo atsiųsta prieš 5 dienas, kaip numatyta reglamente. 
Tarybos sekretorius V. Kardelis paaiškino, kad medžiaga pavėluotai atsiųsta dėl objektyvių 
priežasčių. Taryba įpareigojo prof. B. Stundžią parengti Tarybos darbo reglamento pataisas, 
susijusias su elektroniniu balsavimu. 

 
NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti.  
 
III. SVARSTYTA: leidinių rekomendavimas spaudai.  

a) Nicole Nau & Norbert Ostrowski, eds. Particles and Connectives in Baltic; Vladimir 
Plungian, Gramatinės tipologijos įvadas: gramatinės kategorijos pasaulio kalbose I 
d.; Artūras Judžentis (sud. ir red.), Danielius Kleinas ir jo epocha. Teikė Lietuvių 
kalbos katedra, pristatė doc. N. Linkevičienė. 

b) Senosios graikų kalbos morfologinis žodynas (elektroninis); Naujosios graikų kalbos 
morfologinis žodynas (elektroninis). Teikė Skaitmeninės filologijos centras, pristatė 
dr. M. Strockis. Buvo prašoma patvirtinti šiuos leidinius kaip mokymo priemones. 
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NUTARTA: pritarti, kad leidiniai Nicole Nau & Norbert Ostrowski, eds. Particles and 
Connectives in Baltic; Vladimir Plungian, Gramatinės tipologijos įvadas: gramatinės 
kategorijos pasaulio kalbose I d.; Artūras Judžentis (sud. ir red.), Danielius Kleinas ir jo 
epocha būtų spausdinami.  
Patvirtinti Senosios graikų kalbos morfologinį žodyną (elektroninis) ir Naujosios graikų 
kalbos morfologinį žodyną (elektroninis) kaip mokymo priemones. 
 
IV. SVARSTYTA: Skandinavistikos centro docentės dr. Erikos Sausverdės prašymas išleisti 

kūrybinių atostogų pusei metų (2011 m. pavasario semestrą). Doc. dr. E. Sausverdė įsipareigoja 
per tą laiką baigti rengti Švedų-lietuvių kalbų žodyną (28 000 žodžių) ir parengti jį leidimui. 

 
NUTARTA: pritarti doc. dr. Erikos Sausverdės kūrybinėms atostogoms. 

 
 
V. SVARSTYTA: Tarybos posėdžio 2010-10-01, Nr. 1 nutarimo dėl doc. I. Šeškauskienės 
kūrybinių atostogų nutraukimas. Doc. Šeškauskienė paaiškino, kad yra gavusi stipendiją 
Kalifornijos universitete ir Personalo direkcija išaiškino, kad stipendija ir kūrybinės atostogos 
negali dubliuotis. Docentė prašė atšaukti ją iš kūrybinių atostogų. 

 
NUTARTA: atšaukti Tarybos posėdžio 2010-10-01, Nr. 1 nutarimą dėl doc. I. 
Šeškauskienės kūrybinių atostogų ir jas nutraukti. 
 
 

2. VI. SVARSTYTA: kandidato VU garbės daktaro laipsniui gauti teikimas. Skandinavistikos 
centras teikė Humboldtų ir St.Peterburgo universitetų profesoriaus Jurij Kuzmenko 
kandidatūrą. Pristatė doc. E. Sausverdė. Kandidatūrą palaikė prof. B. Stundžia. 

 
 
NUTARTA: pritarti, kad Berlyno Humboldtų (Vokietija) ir St. Peterburgo (Rusija) 

universitetų profesorius Jurij Kuzmenko kandidatūra būtų teikiama VU garbės daktaro 
laipsniui gauti. 

 
 

VII. SVARSTYTA: Anglų filologijos katedros doktorantės R. Juknevičienės disertacijos 
,,Leksinės samplaikos svetimkalbių ir gimtakalbių vartotojų rašytinėje anglų kalboje‘‘ gynimo 
tarybos, oponentų ir adresatų sąrašo svarstymas. Klausimą pristatė prodekanė prof. R. 
Rudaitytė. 

 
NUTARTA: patvirtinti tokią Anglų filologijos katedros doktorantės R. Juknevičienės 
disertacijos ,,Leksinės samplaikos svetimkalbių ir gimtakalbių vartotojų rašytinėje anglų 
kalboje‘‘ gynimo tarybą ir oponentus: 
 
Tarybos nariai: 
 

1. Doc. dr. Meilutė Ramonienė (Vilniaus universitetas) – tarybos pirmininkė. 
2. Doc. dr. Inesa Šeškauskienė (Vilniaus universitetas). 
3. Prof. habil. dr. Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas). 
4. Doc. dr. Violeta Kalėdaitė (Vytauto Didžiojo universitetas). 
5. Dr. Loreta Vaicekauskienė (Lietuvių kalbos institutas). 

        Oponentės:  
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1. Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė (Vilniaus universitetas).  
2. Jūratė Ruzaitė (Vytauto Didžiojo universitetas). 

 
Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2011 m. vasario 11 d. 
 

VIII. SVARSTYTA: naujų doktorantūros studijų sandų tvirtinimas ir doktorantūros studijų 
programos projekto tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė. Ji pabrėžė, kad 
tai bendros doktorantūros su LLTI projektas. Ji taip pat paaiškino, kad projektą parengė 
Doktorantūros komitetas. Doc. E. Sausverdė teiravosi, ar galima rinktis egzaminą individualiai. 
Prodekanė atsakė, kad galima, tik reikia patvirtinti dalyko sandą. Dekanas doc. A. Smetona 
informavo, kad tautosaka ir onomastika iš filologijos krypties yra perkeltos į etnologijos kryptį. 
Todėl teikiama dar viena, etnologijos krypties bendra doktorantūra.  
Prof. B. Stundžia teiravosi, ar teikiant paraišką bus svarbu sandų kiekiai, nes yra ryški 
disproporcija, be to,kai kur neaišku, ar bus baltų kryptis, ar bendrosios kalbotyros. Prodekanė 
prof. R. Rudaitytė paaiškino, kad sandų skaičius reikšmės neturės, didžiausią reikšmę turės tai, 
ar doktorantūros proceso dalyviai atitinka nurodytus reikalavimus, taip pat tarptautiškumas ir 
infrastruktūra. 
Taip pat buvo teikiamas tvirtinti prof. B. Jasiūnaitės parengtas doktorantūros studijų sandas 
Etnolingvistika.  
 

 
NUTARTA: patvirtinti naujus doktorantūros studijų sandus ir doktorantūros studijų 
programos projektą (žr. toliau; nauji sandai paryškinti). Patvirtinti doktorantūros studijų 
sandą Etnoloingvistika. 

 
 
Filologijos m. krypties DOKTORANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS PROJEKTAS 

 
INSTITUCIJOS, FAKULTETAI  MOKSLO KRYPTIS (šaka) KRYPTIES (šakos) kodas 

 
VU Filologijos, KHF; LLTI 

 
Filologija 

 
04 H 

 
 

 
Mokslo 

kryptis (šaka) 
 

 
Dalykų pavadinimai 

 
Kreditų 
skaičius 

 
Dalykus kuruojančių katedrų 

pavadinimas 

Baltų kalbos 
H 5901 

Teorinė  fonologija 5 Baltistikos katedra 
Prof. habil. dr. A. Girdenis 

 
Leksinė  semantika 5 Lietuvių kalbos katedra 

Prof. habil. dr. E. Jakaitienė 
 

Diachroninė  dialektologija 5 Baltistikos katedra 
Prof. habil. dr. A. Girdenis 

 
Kalbos istorija 5 Lietuvių kalbos katedra 

Prof. dr. V. Kardelis 
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Baltistikos katedra 
Doc.dr. J.Pakerys 

 
Baltų ir slavų kalbų leksiniai 
santykiai 

5 Lietuvių kalbos katedra 
Prof. dr. V. Kardelis 

 
Teorinė akcentologija 5 Baltistikos katedra 

Prof. habil. dr. B. Stundžia 
 

Kalbotyra 
H 350 

Sociolingvistika 5 Lituanistinių studijų katedra 
Doc. dr. M. Ramonienė 

 
Svetimųjų kalbų mokymas ir 
mokymasis 

 Lituanistinių studijų katedra 
Doc. dr. M. Ramonienė 

 
Kognityvinės lingvistikos 
kryptys 

5 Rusų filologijos katedra 
Prof. habil. dr. E. Lassan 

 
Lingvistinė pragmatika 5 Rusų filologijos katedra 

Prof. habil. dr. E. Lassan 
 

 Slavų kalbų istorinė gramatika 5 Rusų filologijos katedra 
Doc. dr. J. Konickaja 

 
Vertimo istorija ir teorija 5 Vertimo studijų katedra 

Dr. L. Černiuvienė 
 

Teorinė  sintaksė 5 Lietuvių kalbos katedra 
Prof. Axel Holvoet 

 
Filosofinis tekstas ir jo 
kalbinė raiška 

5 Klasikinės filologijos katedra 
Doc. dr. N. Kardelis 

 
Retorikos teorija 5 Lietuvių kalbos katedra 

Prof. habil. dr. R. Koženiauskienė 
 

Reikšmės problema kalbų ir 
kultūrų sankirtoje 

5 Anglų filologijos katedra 
Prof. habil. dr. A. Usonienė 

 
Metaforų teorijos: 
lingvistinis diskursas 

5 KHF Germanų filologijos katedra 
Prof. dr. H. H. Drößiger 

 
Bendroji ir 
lyginamoji 
literatūra 
H 390 

Literatūros 
fenomenologija 

5 Lietuvių literatūros katedra 
Prof. habil. dr. V. Pakerienė 

 Lietuvių-italų Renesanso 
kultūriniai ryšiai 

5 Lietuvių literatūros katedra 
Prof. dr. D. Pociūtė-

Abukevičienė 
 Rytų ir Vidurio Europos 5 Lietuvių literatūros katedra 
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literatūra: komparatyvistikos 
aspektas 

Doc. dr. Audinga Peluritytė – 
Tikuišienė 

 
 Literatūros teologija 5 Lietuvių literatūros katedra 

Doc. dr. D. Čiočytė 
 

Filosofinė  hermeneutika 5 A. J. Greimo Semiotikos ir 
literatūros teorijos centras 

Doc. dr. A. Sverdiolas 
 

Intertekstualumo teorija 5 A.J. Greimo Semiotikos ir 
literatūros teorijos centras 

Doc. dr. I. Melnikova 
 

Semiotikos istorija 5 A.J. Greimo Semiotikos ir 
literatūros teorijos centras 

Prof. habil. dr. K. Nastopka 
 

Tautiškumo pertvarka Lietuvoje ir 
Europoje: literatūrinis pjūvis 

5 A.J. Greimo Semiotikos ir 
literatūros teorijos centras 

Doc. dr. P.V. Subačius 
 

Teksto ir mokslinio redagavimo 
teorija 

5 A.J. Greimo Semiotikos ir 
literatūros teorijos centras 

Doc. dr. P.V. Subačius 
 

Anglų literatūra nuo modernizmo 
iki post-postmodernizmo 

5 Anglų filologijos katedra 
Prof. dr. R. Rudaitytė 

 
Vokiečių viduramžių 
literatūra (8-13 a.) 

5 Vokiečių filologijos katedra 
Prof. dr. J. Bajarūnienė 

 
Prancūziškosios  Šveicarijos 
Literatūra frankofonijos  kontekste 

5 Prancūzų filologijos katedra 
Doc. dr. G. Dručkutė 

 
Literatūros kritikos kanonas 5 Rusų filologijos katedra 

Doc. dr. D. Beržaitė 
 

Klasikinis rusų romanas ir Vakarų 
literatūros tradicija 

5 Rusų filologijos katedra 
Doc. dr. D. Beržaitė 

 
Mitopoetika ir teopoetika 
literatūroje 

5 KHF Germanų filologijos 
Doc. dr. J. Krūminienė 

 
Vidinis monologas ir sąmonės 
srautas XX a. romane 

5 KHF Lietuvių filologijos 
Doc. dr. A.  Krasnovas 

 
 Kino naratologija ir jos kritika 5 Lyčių studijų centras 

Dr. Natalija Arlauskaitė 
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 Dramos istorija ir teorija 5 LLTI 

Doc. dr. Aušra Martišiūtė 
 Sociokultūriniai literatūros 

tyrinėjimo metodai 
 

5 LLTI 
Doc. dr. Dalia Satkauskytė 

 Literatūros hermeneutika ir 
dekonstrukcijos teorija  

5 LLTI 
Doc. dr. Aušra Jurgutienė 

 
 Lyties aspektas literatūroje  5 LLTI 

Doc. dr  Solveiga Daugirdaitė 
 
 

 Kristijonas Donelaitis ir pasaulio 
literatūra 

5 LLTI 
Doc. dr. Dalia Dilytė 

 
Lietuvių 
literatūra 

H5903 
 

   

 Šiuolaikinė lietuvių literatūra 5 Lietuvių literatūros katedra 
Doc. dr. Audinga Peluritytė - 

Tikuišienė 
 Naujųjų laikų kultūros procesai 

Lietuvoje: Reformacija ir literatūra 
 

5 Lietuvių literatūros katedra 
Prof. dr. D. Pociūtė-

Abukevičienė 
 Lietuvių lyrikos konceptualieji 

modeliai 
5 Lietuvių literatūros katedra 

Doc. dr. R. Tūtlytė 
 

 Klasikinė savimonė XIX a. 
antrosios pusės lietuvių literatūroje 

5 Lietuvių literatūros katedra 
Doc. dr. D. Čiočytė 

 
 XX amžiaus lietuvių poezijos 

dominantės 
5 KHF Lietuvių filologijos 

Doc. dr. Gabija Bankauskaitė- 
Sereikienė 

 Lietuvių literatūros kritikos 
istorija metodologiniu 
aspektu 
 

5 LLTI 
Dr. E. Baliutytė-Riliškienė 

 Lietuvių romano raida ir 
poetika 
 

5 LLTI 
Prof. habil. dr. Algis Kalėda 

 Lietuvių-lenkų literatūriniai 
ryšiai 

5 LLTI 
Prof. habil. dr. Algis Kalėda 

 
 Mažosios Lietuvos raštijos 

ištakos ir raida iki XIX a. 
5 LLTI 

Dr. Liucija Citavičiūtė 
 

 LDK Renesanso ir Baroko 
literatūra 

5 LLTI 
Doc. dr. Mintautas Čiurinskas 
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 Modernizmo tendencijos lietuvių 

egzodo poezijoje 
5 LLTI 

Dr. Manfredas Žvirgždas 
 

Doktorantūros komiteto teikimu patvirtinta  Filologijos  fakulteto taryboje 2010 m. gruodžio mėn. 17 d., 
protokolo Nr. 3 
 

Tarybos pirmininkas: doc.dr. Antanas Smetona 

 
IX. SVARSTYTA: prof. A. Usonienės doktorantūros seminaro „Reikšmė kalbų ir kultūrų 
sankirtoje“ tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė. Ji paaiškino, kad susidarė 
studentų grupė, kuri pageidauja tokio seminaro ir prašė Tarybos jį patvirtinti. 
 

NUTARTA: patvirtinti prof. A. Usonienės doktorantūros seminarą „Reikšmė kalbų ir 
kultūrų sankirtoje“. 

 
X. SVARSTYTA: informacija apie Bendrosios kalbotyros MA studijų programą. Ją apteikė 
Akademinės komisijos pirmininkė doc. I. Šeškauskienė. Docentė paaiškino, kad programa buvo 
svarstyta Akademinėje komisijoje, buvo pateikta pastabų ir nutarta programai iš esmės pritarti ir 
Taryboje tvirtinti, kai programos rengėjai pataisys ir patobulins programą atsižvelgdami į 
pateiktas pastabas. 
Prof. B. Stundžia teigė, kad bendrosios kalbotyros programa reikalinga, bet, jo manymu, 
problema kilo dėl užsienio kalbotyrų, nes baltų ir lietuvių kalbotyros programos studentų užtenka. 
Profesorius teigė, kad jam kelia nerimą, ką daryti su baltistika, nes ta programa, kurią jis teigė tik 
neoficialiai peržiūrėjęs, nes oficialiai nebuvo siųsta, dar nėra išbaigta. Dekanas doc. A. Smetona 
pritarė dėl užsienio kalbotyrų, tačiau teigė, jeigu būtų buvę palikta taip, kaip yra, tai turėtume tik 
dvi magistrantūras: anglistikos ir lituanistikos (baltistikos), nes yra dideli bakalaurų srautai. 
Klausimas – ar tai yra fakulteto pozicija. Dekano manymu, į magistrantūrą turi galimybę stoti visų 
specialybių studentai. Prof. A. Usonienė siūlė daryti baltistikos magistrantūros programą ir gal net 
angliškai. Tam pritarė ir prof. R. Rudaitytė. Doc. E. Sausverdė pritarė bendrosios kalbotyros 
programai, bet teigė, kad turėtų būti ir stipri magistrantūra baltistikos ir lituanistikos studijoms. 

  
NUTARTA: šiuo klausimu nutarimų priimta nebuvo. 
 
XI. SVARSTYTA: Skandinavistikos centro teikiamų naujų BA ir MA studijų programų 

tvirtinimas. Programas pristatė doc. E. Sausverdė. Buvo pristatytos bakalauro Skandinavistikos 
studijų programa ir dvi magistrantūros studijų programos: Skandinavistika bei Skandinavistika ir 
Europos studijos. 

Prof. B. Stundžia teiravosi, kodėl reikia dviejų magistrantūros programų, o neužtenka vienos, 
kuria būtų galima įgyvendinti visus keliamus tikslus. Doc. E. Sausverdė paaiškino, kad viena 
programa skirta skandinavistikai plačiąją prasme, o kita – nauja ir revoliucinga bei labai 
tarpdiscipliniška. Prof. B. Stundžios nuomone, galėtų užtekti vienos Skandinavistikos ir Europos 
studijų programos. Šiai nuomonei pritarė ir prof. V. Kardelis. Doc. N. Linkevičienė klausė apie 
bakalauro programos bendrafilologinius dalykus, dėl kurių struktūros ir kreditų skaičiaus fakultete 
dar nėra nuspręsta. Tačiau programoje jau pateikti kreditai ir docentė teiravosi, ar tikrai bus tiek 
kreditų, kiek reikia. Doc. E. Sausverdė paaiškino, kad vadovavosi naujais ministerijos aprašais ir 
ministro įsakymu.  

Dekanas doc. A. Smetona teigė, kad labai gerai, jeigu ieškoma kitoniškumo ir keičiamasi. Bet 
kyla formalių klausimų dėl diplomo – kas bus jame įrašyta. Doc. E. Sausverdė paaiškino, kad bus 
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atsižvelgiama į klasifikatorių. Dekanas doc. A. Smetona teigė nieko nesupratęs apie kreditų 
sandarą. Jo manymu, po 7,5 kreditų dalyko turės būti egzaminas. Be to, jis kėlė klausimą, kaip ši 
kreditų struktūra derės su bendra sistema ir su būsima modulių sistema. Doc. E. Sausverdė 
paaiškino, kad tas skaičius atsirado dėl santykio su europiniais kreditais. Šiai nuomonei pritarė 
doc. I. Šeškauskienė. 

 
NUTARTA: patvirtinti Skandinavistikos centro bakalauro studijų programą 

Skandinavistika ir magistro studijų programas Skandinavistika bei Skandinavistika ir 
Europos studijos. 

 
XII. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto Apeliacinės komisijos nutartis dėl galimybės A. J. 
Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantui Karoliui Baubliui tęsti 
doktorantūros studijas. Klausimą pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė. Argumentus, kodėl 
doktorantas buvo neatestuotas, išdėstė doktoranto vadovė doc. N. Keršytė ir prof. K. 
Nastopka. Pats doktorantas K. Baublys posėdyje nedalyvavo. 
Prodekanė prof. R. Rudaitytė priminė, kad doktorantas K. Baublys buvo neatestuotas ir parašė 
apeliaciją. Ji buvo perduota svarstyti Apeliacinei komisijai, kuri apsivarsčiusi apeliaciją 
rekomendavo Tarybai sudaryti sąlygas K. Baubliui baigti vykdyti antrųjų metų darbo planą ir 
tęsti doktorantūros studijas.  
Prodekanė prof. R. Rudaitytė supažindino Tarybą su K. Baublio prašymu pakeisti disertacijos 
vadovę doc. N. Keršytę ir paskirti doc. A. Tikuišienę. 
Doc. N. Keršytė, prof. K. Nastopka paaiškino, kodėl doktorantas neišlaikė egzamino, aptarė jo 
santykį su darbo vadove ir centru ir teigė manantys, jog disertacijos jis neparašys Po diskusijų, 
kuriose dalyvavo doc. G. Dručkutė, doc. I. Šeškauskienė, prof. R. Rudaitytė, prof. A. 
Usonienė, prof. B. Stundžia, doc. E. Sausverdė, dekanas doc. A. Smetona Taryba balsavo. Už 
tai, kad K. Baubliui būtų leista tęsti studijas, balsavo 2, prieš – 9, susilaikė – 5. Atsižvelgiant į 
balsavimo rezultatus kitos apeliacijos nutarta nesvarstyti. 

 
NUTARTA:  
1) atmesti Filologijos fakulteto Apeliacinės komisijos posėdžio 2010-11-19 nutartį ir 

patvirtinti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro sprendimą neatestuoti 
doktoranto Karolio Baublio už antruosius doktorantūros studijų metus, nes neįvykdė 
studijų plane numatytų darbų; 

2) nesvarstyti kitos Karolio Baublio apeliacijos, gautos 2010-11-08, dėl daktaro 
disertacijos vadovės keitimo. 

 
 
NUTARTA:  
 
 
 
 
Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 
 
 
 
Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 
 


