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Dalyvavo 18 iš 22 Tarybos narių.

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti.
II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti.
III. SVARSTYTA: prodekanų tvirtinimas. Dekanas doc. A. Smetona į mokslo reikalų
prodekano postą pasiūlė prof. R. Rudaitytę, į studijų reikalų prodekano postą – doc. N.
Juchnevičienę. Šiuo klausimu buvo balsuojama. Buvo sudaryta balsavimo komisija: dr. M.
Strockis, doc. V. Žeimantienė, doc. M. Davlevičius. Balsavimo rezultatai: išdalyta 18
biuletenių, urnoje rasta 18 biuletenių, galiojančių – 17, sugadintas – 1; prof. R. Rudaitytė:
pritaria 12, nepritaria 5, doc. N. Juchnevičienė: pritaria 12, nepritaria 5.
NUTARTA: mokslo reikalų prodekane patvirtinti prof. R. Rudaitytę, studijų reikalų
prodekane patvirtinti doc. N. Juchnevičienę.

IV. SVARSTYTA: Lietuvių kalbos katedros dr. V. Zubaitienės prašymas išleisti kūrybinių
atostogų. Klausimą pristatė prof. V. Kardelis. Dr. V. Zubaitienė per kūrybines atostogas
įsipareigojo parengti el. mokomąją priemonę lietuvių leksikografijos(bakalauro studijų
programa), bendrosios leksikografijos kursams (magistro studijų programa, dėstoma kartu
su kitais) (6 aut. lankai) ir teminiam kursinių darbų seminarui bei parengti el. mokomąją
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priemonę „Leksinė tipologija“. Pagal ją numatoma dėstyti pasirenkamąjį kursą visų filologijų
studentams (6 aut. lankai).

NUTARTA: pritarti Lietuvių kalbos katedros dr. V. Zubaitienės prašymui išleisti kūrybinių

atostogų ir patvirtinti darbo planą.

V. SVARSTYTA: leidinių rekomendavimas spaudai:
a) doc. I. Vidugirytės-Pakerienės studijų knyga „Juoko kultūra“.
b) prof. E. Jakaitienės knyga „Gyvenau ... ir dar noriu“.

c) prof. R. Rudaitytės mokomoji knyga „Postmodernistinis anglų romanas:
personažas, autorius, tekstas“,
d) doc. G. Michailovos monografija „Tegu viską pasakė Shakespeare‘as...“:
A. Achmatovos kultūriniai kontekstai“,
e) doc. J. Konickajos mokomoji knyga „Slovėnų kalbos praktinė gramatika“,
f) J. Grigaliūnienės mokomoji knyga Corpora in the Classroom.

NUTARTA: rekomenduoti spaudai: doc. I. Vidugirytės-Pakerienės studijų knygą „Juoko
kultūra“ (recenzijos pridedamos), prof. E. Jakaitienės knygą „Gyvenau ... ir dar noriu“, prof.
R. Rudaitytės mokomąją knygą „Postmodernistinis anglų romanas: personažas, autorius,
tekstas“, doc. G. Michailovos monografiją «Пусть всё сказал Шекспир…»: ахматовские
культурные контексты», doc. J. Konickajos mokomąją knygą „Slovėnų kalbos praktinė
gramatika“ ir J. Grigaliūnienės mokomoji knyga Corpora in the Classroom.

VI. SVARSTYTA: sutartyje tarp VU Turkų kalbos centro Testavimo centro (toliau vadinamas
„TESTAVIMO CENTRU“) ir Ankaros universiteto Turkų ir užsienio kalbų tyrimo ir taikymo
centro (toliau vadinamas TÖMER“) numatytų įkainių už testavimą tvirtinimas.

NUTARTA: patvirtinti tokius sutartyje tarp VU Turkų kalbos centro Testavimo centro (toliau
vadinamas „TESTAVIMO CENTRU“) ir Ankaros universiteto Turkų ir užsienio kalbų tyrimo ir
taikymo centro (toliau vadinamas TÖMER“) numatytus įkainius už testavimą:
Eil.

Paslauga

Suma, Eur
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Nr.
1

už testus pažymėjimui gauti (C1)

150

2

už testus sertifikatui gauti (B1 ir B2)

100

3

už testus sertifikatui gauti (A1 ir A2)

75

VII. KITI KLAUSIMAI: prof. B. Stundžia kėlė pasirenkamųjų dalykų magistro studijų
programose klausimą. Jis pageidavo, kad būtų nustatyta pasirenkamųjų dalykų skelbimo
tvarka. Po diskusijų sutarta šį klausimą apsvarstyti Akademinėje komisijoje.
NUTARTA: magistro programų pasirenkamųjų dalykų skelbimo tvarką apsvarstyti
Akademinėje komisijoje ir pateikti Tarybai.
Tarybos pirmininkas

doc. dr. Antanas Smetona

Tarybos sekretorius

prof. dr. Vytautas Kardelis

3

