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Dalyvavo 19 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. J. A. Greimo centro leidinys – J. Bružienės 

„Kartografinio diskurso semiotika: 1613 m. LDK žemėlapio analizė“ (pristato prodekanė prof. R. 

Rudaitytė). 

Baltistikos katedros leidinys: Prano Skardžiaus Rinktinių raštų rodyklės ir bibliografija, parengė 

Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė. 

 

NUTARTA: pritarti, kad J. A. Greimo centro leidinys – J. Bružienės „Kartografinio diskurso 

semiotika: 1613 m. LDK žemėlapio analizė“ būtų spausdinamas. 

Pritarti, kad leidinys Prano Skardžiaus Rinktinių raštų rodyklės ir bibliografija, parengė 

Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė būtų spausdinamas. 

 

 

 

IV. SVARSTYTA: elektroninio žurnalo „Lietuvių kalba“ redkolegijos tvirtinimas. Klausimą 

pristatė prof. V. Kardelis. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią elektroninio mokslo žurnalo „Lietuvių kalba“ redkolegiją: 

 

1. Doc. dr. Алексей Андронов (Санкт-Петербургский государственный университет) 

2. Dr. Sturla Berg-Olsen (Universitetet i Oslo) 

3. Prof. habil dr. Pietro U. Dini (Università di Pisa) 

4. Prof. dr. Albinas Drukteinis (Klaipėdos universitetas) 

5. Prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas) 
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6. Prof. dr. Stephan Kessler (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) 

7. Prof. habil. dr. Birute Klaas-Lang (Tartu Ülikool) 

8. Prof. habil dr. Regina Koženiauskienė (Vilniaus universitetas) 

9. Prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Šiaulių universitetas) 

10. Prof. habil. dr. Norbert Ostrowski (Poznań, Uniwersytet A. Mickiewicza) 

11. Doc. dr. Antanas Smetona (Vilniaus universitetas) 

12. Doc. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas), vyriausioji redaktorė 

13. Doc. dr. Edmundas Trumpa (Latvijas universitāte) 

14. Prof. habil. dr. Björn Wiemer (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz) 

15. Doc. dr. Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas) 

 

 

V. SVARSTYTA: Lietuvių literatūros katedros doktoranto Tomo Andriukonio disertacijos 

„Originalieji Antano Baranausko tekstai (1853–1863) –  rašymo istorija“ gynimo tarybos, 

oponentų, gynimo datos ir adresatų sąrašo tvirtinimas. 

 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią literatūros katedros doktoranto Tomo Andriukonio 

disertacijos „Originalieji Antano Baranausko tekstai (1853–1863) –  rašymo istorija“  

gynimo tarybą ir oponentus: 

 

      Pirmininkas: 

prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius (Vilniaus universitetas) 

Nariai: 

dr. Reda Griškaitė (Lietuvos istorijos institutas) 

prof. dr. Arvydas Pacevičius (Vilniaus universitetas) 

prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė (Šiaulių universitetas) 

prof. habil. dr. Viktorija Pakerienė (Vilniaus universitetas) 

Oponentai:  

prof. dr. Roma Bončkutė (Klaipėdos universitetas) 

doc. dr. Dalia Čiočytė (Vilniaus universitetas) 

 

Pritarti adresatų sąrašui. 

 

Gynimo datą numatyti 2013 m. birželio 28 d.  

 

 

Anglų filologijos katedros doktorantės Audronės Šolienės disertacijos „Episteminio modalumo 

ekvivalentiškumo parametrai anglų ir lietuvių kalbose“ gynimo tarybos, oponentų, gynimo datos 

ir adresatų sąrašo tvirtinimas. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią Anglų filologijos katedros doktorantės Audronės 

Šolienės disertacijos „Episteminio modalumo ekvivalentiškumo parametrai anglų ir 

lietuvių kalbose“ gynimo tarybą ir oponentus: 

 

Pirmininkas 

prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

Nariai: 

prof. habil. dr. Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04 H) 



3 

 

doc. dr. Violeta Kalėdaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 

04 H) 

doc. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

Oponentai: 

prof. habil. dr. Axel Holvoet (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

doc. dr. Jūratė Ruzaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 

H) 

 

Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2013 m. birželio 27 d. 

 

 

VI. SVARSTYTA: prašymai išleisti kūrybinių atostogų.  

Klasikinės filologijos katedros doc. dr. Audronės Kairienės prašymas išleisti kūrybinių 

atostogų. Doc. dr. A. Kairienė įsipareigoja parengti mokymo priemonę helenistinės poezijos arba 

Klasikinės filologijos įvado tema ir parašyti straipsnį Literatūros žurnalui. 

Baltistikos katedros doc. dr. Jurgio Pakerio prašymas išleisti kūrybinių atostogų. Doc. dr. J. 

Pakerys įsipareigoja per 2013 m. rudens semestrą suteiktas kūrybines atostogas parengti mokymo 

priemonės, skirtos Kalbotyros įvado kurso dėstymui, rankraštį. Darbo pobūdis — paskaitų 

konspektas su dalies temų praktinėmis užduotimis, planuojama apimtis — ne mažiau nei 4 a. l. 

 

 

NUTARTA: pritarti, kad Klasikinės filologijos katedros doc. dr. Audronė Kairienė būtų 

išleista kūrybinių atostogų nuo 2013-08-28 iki 2014-01-31 ir patvirtinti darbo planą: parengti 

mokymo priemonę helenistinės poezijos arba Klasikinės filologijos įvado tema ir parašyti 

straipsnį Literatūros žurnalui. Įpareigoti atostogoms pasibaigus atsiskaityti Taryboje. 

pritarti, kad Baltistikos katedros doc. dr. Jurgis Pakerys būtų išleistas kūrybinių atostogų 

nuo 2013-08-28 iki 2014-01-31 ir patvirtinti darbo planą: parengti mokymo priemonės, skirtos 

Kalbotyros įvado kurso dėstymui, rankraštį. Darbo pobūdis — paskaitų konspektas su dalies 

temų praktinėmis užduotimis, planuojama apimtis — ne mažiau nei 4 a. l. Įpareigoti 

atostogoms pasibaigus atsiskaityti Taryboje. 
 

VII. SVARSTYTA: pedagoginių docentų ir profesorių vardų teikimo svarstymas. Klausimą pristatė 

dekanas doc. A. Smetona. Pedagoginį docento vardą išimties tvarka suteikti pasiūlyta Lituanistinių 

studijų katedros lekt. Joanai Pribušauskaitei, lekt. Virginijai Stumbrienei ir Rusų filologijos katedros 

lekt. Reginai Čičinskaitei. 

Pedagoginių docentų ir profesorių vardų teikimo svarstymas. Klausimą pristatė dekanas doc. A. 

Smetona. Pedagoginį profesoriaus vardą siūlyta suteikti Anglų filologijos katedros prof. dr. Reginai 

Rudaitytei ir Vertimo studijų katedros prof. dr. Ligijai Kaminskienei. 

 

NUTARTA: pritarti, Lituanistinių studijų katedros lekt. Joanai Pribušauskaitei, lekt. 

Virginijai Stumbrienei ir Rusų filologijos katedros lekt. Reginai Čičinskaitei išimties tvarka 

būtų suteiktas docento vardas. 

Pritarti, kad Anglų filologijos katedros prof. dr. Reginai Rudaitytei ir Vertimo studijų 

katedros prof. dr. Ligijai Kaminskienei būtų suteiktas profesoriaus vardas. 

 

 

VIII. SVARSTYTA: katedrų ir centrų vedėjų rinkimai: Rusų filologijos katedros vedėjo, 

Skandinavistikos centro vedėjo ir Anglų filologijos katedros vedėjo. Į Rusų filologijos katedros 
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vedėjo pareigas pretendavo doc. dr. Pavelas Lavrinecas, į Skandinavistikos centro vedėjo pareigas 

pretendavo asist. dr. Rasa Baranauskienė, į Anglų filologijos katedros vedėjo pareigas pretendavo 

prof. habil. dr. Aurelija Usonienė ir doc. dr. Inesa Šeškauskienė. Šiuo klausimu vyko balsavimas. 

Balsavimo rezultatai: 

doc. dr. Pavelas Lavrinecas: už – 19, prieš -  nėra, susilaikė -  nėra; 

asist. dr. Rasa Baranauskienė: už – 19, prieš -  nėra, susilaikė -  nėra. 

Slapto balsavimo rezultatai:  

prof. habil. dr. Aurelija Usonienė: už – 11, sugadinti biuleteniai -  nėra; 

doc. dr. Inesa Šeškauskienė: už – 8, sugadinti biuleteniai -  nėra. 

 

NUTARTA: Rusų filologijos katedros vedėju patvirtinti doc. dr. Pavelą Lavrinecą, 

Skandinavistikos centro vedėja patvirtinti asist. dr. Rasą Baranauskienę, Anglų filologijos 

katedros vedėja patvirtinti prof. habil. dr. Aureliją Usonienę. 
 

 

IX. SVARSTYTA: dekanas. doc. A. Smetona supažindino su atnaujinta akademinės komisijos 

sudėtimi ir jos pirmininku.  

 

NUTARTA: dekano įsakymu patvirtinta tokia fakulteto Akademinė komisija: 

 

1. Doc. dr. Jelena Brazauskienė (Rusų filologijos katedra) 

2. Lekt. Kęstutis Bredelis (Lietuvių kalbos katedra) 

3. Doc. dr. Genovaitė Dručkutė (Prancūzų filologijos katedra) 

4. Lekt. dr. Rūta Šlapkauskaitė (Anglų filologijos katedra) 

5. Prof. dr. Ligija Kaminskienė (Vertimo studijų katedra) 

6. Doc. dr. Audronė Kučinskienė (Klasikinės filologijos katedra) 

7. Doc. dr. Erika Sausverdė (Skandinavistikos centras) 

8. Doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė (Baltistikos katedra) 

9. Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri  (Vokiečių filologijos katedra) 

10. Doc. dr. Audinga Tikuišienė (Lietuvių literatūros katedra) 

11. Doc. dr. Viktorija Ušinskienė (Polonistikos centras) 

12. Lekt. Joana Pribušauskaitė (Lituanistinių studijų katedra), pirmininkė 

13. Doc. dr. Irina Melnikova (A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras) 

14. Antanas Keturakis (studentų atstovas, doktorantas) 

15. Miglė Laurinavičiūtė (studentų atstovė, anglų filologija) 

16. Andrius Ledas (studentų atstovas, anglų filologija) 

 

X. SVARSTYTA: dėl bendrafakultetinių dalykų dėstymo tvarkos. Taryba buvo susipažinusi su 

Akademinės komisijos protokolu; klausimą pristatė prodekanė doc. N. Juchnevičienė. 

 

 

NUTARTA: bendrafakultetinių dalykų dėstymo tvarka turi būti vieninga: už dalyko turinio 

kokybę atsako koordinuojantis dėstytojas. Kiti dėstytojai konsultuojasi su dalyką koordinuojančiu 

dėstytoju ir  suderina temų, medžiagos, vertinimo ir kitus klausimus. 
 

XI. SVARSTYTA: bendrosios VU Filologijos fakulteto bakalauro baigiamųjų darbų rengimo, 

gynimo ir vertinimo rekomendacijos. Klausimą pristatė doc. L. Vilkienė. 

 

 

NUTARTA: pritarti teikiamoms rekomendacijoms nuo ateinančių mokslo metų pradžios. 
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XII. SVARSTYTA: kandidatų gauti Magna cum laude diplomus svarstymas. Pasiūlytos šios 

kandidatės (studijų programa Intermedialios litaratūros studijos): 

 

Morgana Kulikauskaitė (rekomandavo doc. dr. Irina Melnikova) 

Vakarė Smaleckaitė (rekomandavo doc. dr. Irina Melnikova) 
Aleksandra Strelcova (rekomandavo doc. dr. Kęstutis Urba) 

Raminta Važgėlaitė (rekomandavo prof. dr. Paulius V. Subačius) 

 

 

NUTARTA: patvirtinti Intermedialių literatūros studijų programos studentėms 

Morganai Kulikauskaitei, Vakarei Smaleckaitei, Aleksandrai Strelcovai ir Ramintai 

Važgėlaitei Magna cum laude diplomus su sąlyga, jeigu jų baigiamojo darbo įvertinimas bus 

„10 (puikiai)“. 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 


