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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 
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Dalyvavo 18 iš 23 Tarybos narių. 

 

 

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.  

 

NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti. 

 

II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 

 

NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti.  

 

III. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai. 

a)  „Egilo saga“; dr. Ievos Steponavičiūtės-Aleksiejūnienės knyga „Texts at play: 

on the ludic aspect of Karen Blixen‘s writings“  (pristatėSkandinavistikos 

centras); 

b) prof. Viktorijos Daujotytės-Pakerienės „Eiti savo kelu“ (pristatė Rusų filologijos 

katedra); 

c) doc. A. Judženčio „Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos“; doc. R. Kliukienės 

„Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas: akustinės ir audicinės ypatybės“ 

(pristatė Lietuvių kalbos katedra). 

 

 

NUTARTA: rekomenduoti išleisti „Egilo sagą“, Skandinavistikos centro dr. Ievos 

Steponavičiūtės-Aleksiejūnienės knygą „Texts at play: on the ludic aspect of Karen 

Blixen‘s writings“; Lietuvių literatūros katedros prof. habil. dr. Viktorijos Daujotytės-

Pakerienės knygą „Eiti savo keliu“; Lietuvių kalbos katedros doc. dr. A. Judženčio 

mokomąją knygą „Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos“; Lietuvių kalbos katedros doc. 

dr. R. Kliukienės monografiją „Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas: akustinės ir 

audicinės ypatybės“. 
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IV. SVARSTYTA: Doc. I. Vidugirytės-Pakerienės prašymas leisti kūrybinių atostogų (pristatė 

doc. J. Brazauskienė). Pagrindinis šių kūrybinių atostogų tikslas – parengti studijų knygą 

„Juokas ir literatūra“. Kūrybinių atostogų pabaigoje docentė įsipareigoja pateikti studijų 

knygos rankraštį. 

 

 

 

 

NUTARTA: pritarti Rusų filologijos katedros doc. dr. I. Vidugirytės-Pakerienės prašymui 

leisti kūrybinių atostogų. 

 

 

V. SVARSTYTA: Filologijos fakultete vykdomų bakalauro studijų programų atnaujinimas, 

numatant gretutinių studijų galimybę (įstojusiems 2011 m. ir vėliau) (pristatė prodekanė 

doc. D. Šileikaitė-Kaishauri). 

 

NUTARTA: numatyti gretutinių studijų galimybę (60 ECTS nuo 3 iki 7 semestro) įstojusiems į 

šias studijų programas: 

 

Nr. Studijų programa Studijų kryptis Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis 

   Nepasirinkus 

gretutinių studijų 

Pasirinkus xxx gretutines 

studijas 

1.  Anglų filologija 

(v. k. 

612Q30002) 

Anglų filologija Anglų filologijos 

bakalauras 

Anglų filologijos ir xxx 

bakalauras 

2.  Lietuvių filologija 

(v. k. 612U10001) 

Lietuvių 

filologija 

Lietuvių filologijos 

bakalauras 

Lietuvių filologijos ir xxx 

bakalauras 

3.  Prancūzų 

filologija 

(v. k. 612R10001) 

Prancūzų 

filologija 

Prancūzų filologijos 

bakalauras 

Prancūzų filologijos ir xxx 

bakalauras 

4.  Rusų filologija 

(v. k. 612U30001) 

Rusų filologija Rusų filologijos 

bakalauras 

Rusų filologijos ir xxx 

bakalauras 

5.  Vokiečių filologija 

(v. k. 612R20002) 

Vokiečių 

filologija 

Vokiečių filologijos 

bakalauras 

Vokiečių filologijos ir xxx 

bakalauras 

6.  Lenkų filologija  

(v. k. 612U20001) 

2011 m. 

priėmimas 

neskelbiamas, bet 

numatoma 

galimybė ateičiai 

Lenkų filologija Lenkų filologijos 

bakalauras 

Lenkų filologijos ir xxx 

bakalauras 
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2. Patvirtinti šias iš pagrindinių studijų programų pagrindų sudarytas gretutinių studijų 

programas (60 ECTS), kurios bus siūlomos įstojusiems 2011 m. ir vėliau: 

Nr. Gretutinių studijų programa Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis 

1.  Anglų filologija (tik filologams) Anglų filologija xxx ir anglų filologijos 

bakalauras 

Anglų kalba ir kultūra Anglų filologija (anglų 

kalba) 

xxx ir anglų kalbos 

bakalauras 

2.  Lietuvių filologija Lietuvių filologija  xxx ir lietuvių filologijos 

bakalauras 

Lietuvių kalba Lietuvių filologija (lietuvių 

kalba) 

xxx ir lietuvių kalbos 

bakalauras 

Lietuvių literatūra Lietuvių filologija (lietuvių 

literatūra) 

xxx ir lietuvių literatūros 

bakalauras 

3.  Prancūzų kalba ir kultūra Prancūzų filologija 

(prancūzų kalba) 

xxx ir prancūzų kalbos 

bakalauras 

4.  Rusų filologija (tik filologams) Rusų filologija xxx ir rusų filologijos 

bakalauras 

Rusų kalba Rusų filologija (rusų kalba) xxx ir rusų kalbos 

bakalauras 

Rusų literatūra Rusų filologija (rusų 

literatūra) 

xxx ir rusų literatūros 

bakalauras 

5.  Vokiečių filologija (tik 

filologams) 

Vokiečių filologija xxx ir vokiečių filologijos 

bakalauras 

Vokiečių kalba ir kultūra Vokiečių filologija 

(vokiečių kalba) 

xxx ir vokiečių kalbos 

bakalauras 

6.  Lenkų filologija (tik filologams) Lenkų filologija xxx ir lenkų filologijos 

bakalauras 

Lenkų kalba ir kultūra Lenkų filologija (lenkų 

kalba) 

xxx ir lenkų kalbos 

bakalauras 

7.  Lotynų kalba ir LDK raštija 

(humanitarinių ir socialinių 
mokslų studentams) 

Klasikinė filologija (lotynų 

kalba) 

xxx ir lotynų kalbos 

bakalauras 

Senoji graikų kalba ir 

helenistinė kultūra 

(humanitarinių ir socialinių 
mokslų studentams) 

Klasikinė filologija (senoji 

graikų kalba) 

xxx ir senosios graikų 

kalbos bakalauras 

Pastabos: 

1. Nr. atspindi, kurios iš 1 lentelėje nurodytų VU FilF vykdomų programų pagrindu 

siūlomos gretutinės studijos. 

2. Skandinavistikos studijų programa jau patvirtinta VU Senato komisijos posėdyje ir 

atiduota vertinti SKVC. 

Priedai: 
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1. Studijų programų aprašai (trumpoji demonstracinė versija) 

2. Pagrindinių ir gretutinių studijų sandara pagal ugdomas kompetencijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotoja  prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė 

 
 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 

 


