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Dalyvavo 18 iš 21 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. Baltistikos katedra: doc. dr. B. 

Kabašinskaitės mokomoji knyga „Etimologija: istorijos ir teorijos bruožai lietuvių kalbos 

kontekste“. Anglų filologijos katedra: doc. dr. I. Šeškauskienės leksikologijos vadovėlis "Ways 

with Words: insights into the English lexicon and some cross-linguistic aspects of study". 

Vokiečių filologijos katedra: doc. dr. Sauliaus Lapinsko "Zu ausgewählten theoretischen 

Problemen der deutschen Phraseologie. Ein Lehrbuch für Studierende der Germanistik" bei 

doc. dr. Vaivos Žeimantienės ir Skaistės Volungevičienės "Sätze und Satzglieder im Deutschen. 

Arbeitsheft zur deutschen Syntax unter Berücksichtigung des Litauischen". Rusų filologijos 

katedra: doc. dr. Dagnės Beržaitės elektroninė  mokymo priemonė studentams „Dostojevskio 

skaitiniai. Apysakos „Užrašai iš pogrindžio“ studija“. Lietuvių kalbos katedra: doc. dr. N. 

Linkevičienės mokomoji knyga „Redagavimo pradmenys“. Lietuvių literatūros katedra: doc. 

Regimanto Tamošaičio metodinė medžiaga „Orientas lietuvių literatūroje“. 

 

NUTARTA: pritarti, kad šie leidiniai būtų spausdinami: 

 

a) Baltistikos katedros doc. dr. B. Kabašinskaitės mokomoji knyga „Etimologija: istorijos 

ir teorijos bruožai lietuvių kalbos kontekste“. 
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b) Anglų filologijos katedros doc. dr. I. Šeškauskienės leksikologijos vadovėlis "Ways 

with Words: insights into the English lexicon and some cross-linguistic aspects of 

study". 

c) Vokiečių filologijos katedraos doc. dr. Sauliaus Lapinsko "Zu ausgewählten 

theoretischen Problemen der deutschen Phraseologie. Ein Lehrbuch für Studierende 

der Germanistik" bei doc. dr. Vaivos Žeimantienės ir Skaistės Volungevičienės 

"Sätze und Satzglieder im Deutschen. Arbeitsheft zur deutschen Syntax unter 

Berücksichtigung des Litauischen". 

d) Rusų filologijos katedros doc. dr. Dagnės Beržaitės elektroninė  mokymo priemonė 

studentams „Dostojevskio skaitiniai. Apysakos „Užrašai iš pogrindžio“ studija“. 

e) Lietuvių kalbos katedros doc. dr. N. Linkevičienės mokomoji knyga „Redagavimo 

pradmenys“. 

f) Lietuvių literatūros katedros doc. Regimanto Tamošaičio metodinė medžiaga 

„Orientas lietuvių literatūroje“. 

 

 

IV. SVARSTYTA: MA Bendrosios kalbotyros studijų programos komiteto atnaujinimas. 

Klausimą pristatė dekanas doc. A. Smetona.  

 

 

NUTARTA: patvirtinti tokį atnaujintą MA Bendrosios kalbotyros studijų programos komitetą: 

prof. habil. dr. Aurelija Usonienė (pirmininkė) 

prof. dr. Vytautas Kardelis 

prof. dr. Ala Lichačiova 

doc. dr. Jurgis Pakerys 

dr. Birutė Ryvitytė 

doc. dr. Irena Smetonienė 

doc. dr. Vaiva Žeimantienė 

dr. Andrius Konickis (socialinis partneris) 

studentė Viktorija Gajauskaitė 

 

 

V. SVARSTYTA: 2012 m. dekano ataskaita. Ataskaitą pristatė dekanas doc. A. Smetona. 

Ataskaita skelbiama fakulteto tinklalapyje. 

 

NUTARTA: patvirtinti 2012 m. dekano ataskaitą. 

 

 

VI. KITI KLAUSIMAI:  

 

a) MA Bendrosios kalbotyros studijų programos savianalizės klausimas. Pristatė prof. A. 

Usonienė. Studijų programos komitetas kreipėsi į Tarybą prašydamas pritarti, kad 

programai būtų skiriama tarptautinė savianalizė. 
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NUTARTA: pritarti, kad MA Bendrosios kalbotyros studijų programai būtų skiriama 

tarptautinė savianalizė. 

 

b) tarpininkavimo dėl profesoriaus vardo suteikimo Orientalistikos centro prof. dr. A. 

Beinoriui klausimas. 

 

NUTARTA: tarpininkauti, kad Orientalistikos centro prof. dr. A. Beinoriui būtų suteiktas 

profesoriaus vardas. 

 

c) Prodekanės prof. R. Rudaitytės siūlymas dėl ERASMUS lėšų, skirtų knygoms, 

paskirstymo. Prof. R. Rudaitytė pasiūlė lėšas (8200 Lt) šiais metais paskirstyti vienoms 

katedrom, kitais metais – kitoms. Šiais metais paskirti: Rusų filologijos katedrai -  1600 

Lt, Baltistikos katedrai – 1000 Lt, Anglų filologijos katedrai – 4000 Lt, Vokiečių 

filologijos katedrai -  1600 Lt. Šiuo klausimu buvo balsuojama, du Tarybos nariai 

susilaikė, kiti – už.. 
 

NUTARTA: ERASMUS lėšas, skirtas knygoms, paskirstyti taip: Rusų filologijos katedrai -  

1600 Lt, Baltistikos katedrai – 1000 Lt, Anglų filologijos katedrai – 4000 Lt, Vokiečių 

filologijos katedrai -  1600 Lt. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 

 

 

 


