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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: studijų programų komitetų ataskaitos 

 

NUTARTA: studijų programų komitetų ataskaitas patvirtinti. 

 

IV. SVARSTYTA: leidinių rekomendavimas spaudai. Baltistikos katedros leidiniai: Vytauto 

Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodyno“ 2-ojo leidimo leidyba ir „Frydricho Kuršaičio Lietuvių 

kalbos gramatika 1876“. Lituanistinių studijų katedros mokomasis leidinys „Kas naujo?“ (aut. asist. 

Aurelija Kaškelevičienė), skirtas lituanistikos kursų klausytojams. 

 

NUTARTA: pritarti, kad leidinys Vytauto Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodyno“ 2-

asis leidimas ir Lituanistinių studijų katedros mokomasis leidinys „Kas naujo?“ (aut. asist. 

Aurelija Kaškelevičienė) būtų spausdinami. 

 

 

V. SVARSTYTA: Lietuvių literatūros katedros doktoranto T. Andriukonio ir Anglų filologijos katedros 

doktorantės A. Ruskan disertacijų gynimo tarybų tvirtinimas. Pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė.  

 

NUTARTA: patvirtinti tokią literatūros katedros doktoranto Tomo Andriukonio 

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

gynimo tarybą ir oponentus: 

 

      Pirmininkė: 

prof. habil. dr. Viktorija Pakerienė 
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Nariai: 

dr. Reda Griškaitė (Lietuvos istorijos institutas, istorija 05H) 

prof. dr. Arvydas Pacevičius (Vilniaus universitetas, komunikacija ir informacija 08S) 

prof. dr. Skirmantas Valentas (Šiaulių universitetas, filologija 04H) 

prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius (Vilniaus universitetas, filologija 04H) 

Oponentai:  

prof. dr. Roma Bončkutė (Klaipėdos universitetas, filologija 04H) 

doc. dr. Dalia Čiočytė (Vilniaus universitetas, filologija 04H) 

 

 

Pritarti adresatų sąrašui. 

 

Gynimo datą numatyti 2013 m. rugsėjo 12 d. 

 

Patvirtinti tokią Anglų filologijos katedros doktorantės Anos Ruskan disertacijos 

„Nemorfologinio evidencialumo raiška ir turinys lietuvių kalboje: bevardės giminės 

būdvardžiai ir prieveiksmiai“ 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) 

doc. dr. Erika Rimkutė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 

H) 

doc. dr. Antanas Smetona (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

doc. dr. Jurgis Pakerys (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. spalio 10 d. 

 

VI. SVARSTYTA: Skandinavistikos centro dr. A. Mickūnaitės-Griškevičienės prašymas išleisti 

kūrybinių atostogų. 

 

 

NUTARTA: pritarti, kad Skandinavistikos centro lektorė dr. Aurelija Mickūnaitė-

Griškevičienė būtų išleista kūrybinių atostogų nuo 2013-09-01 iki 2014-06-30 ir patvirtinti 

darbo planą: per 10 kūrybinių atostogų mėnesių suredaguoti apie 20 000 „Norvegų-

lietuvių kalbų žodyno“ straipsnių. Arba porą mėnesių skirti mokomosios priemonės 

„Norvegų-lietuvių kalbų žodynėlis“ (apie 10 000 antraštinių žodžių) parengimui, o per 

likusius aštuonis mėnesius suredaguoti apie 16 000 žodyno straipsnių. Įpareigoti 

atostogoms pasibaigus atsiskaityti Taryboje. 

 

 

VII. SVARSTYTA: studijų programų išregistravimas iš Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registro  
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NUTARTA: teikti prašymą išregistruoti iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų 

registro šias registre esančias programas: 

 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis kodas 

(suteiktas iki 2007-

02-19) 

Valstybinis kodas 

(suteiktas 2007-02-19) 

Naujasis valstybinis 

kodas 

(suteiktas 2010-05-03) 
Anglų kalbotyra 62104H104 ------ ------- 

Klasikinė filologija 62104H108 ------ ------- 

Lietuvių filologija 61204H159 ------ 612U10003 

Lietuvių kalbotyra 62104H114 ------ ------- 

Lietuvių literatūra 62104H116 ------ ------- 

Prancūzų kalbotyra 62104H122 62404H115 621Q10003 

Semiotika 62104H139 ------ ------ 

Skandinavų filologija 62104H126 ------ ------ 

Slavų filologija 61204H147 ------ 612T90001 

Slavų kalbotyra 62104H127 62404H117 621Q18001 

Slavų literatūros 62104H128 62404H118 621Q20001 

Taikomoji kalbotyra 62104H138 ------ ------ 

Vertimas 62104H130 ------ ------ 

Visuotinė literatūra 62104H131 62404H119 621Q20002 

Vokiečių kalbotyra 62104H134 ------ ------ 

 

 
VIII. SVARSTYTA: privalomųjų dalykų studijų programose keitimas. 

 

NUTARTA: privalomieji studijų programų dalykai motyvuotu studijų programos komiteto 

sprendimu gali būti keičiami tik lygiaverčiais, tos pačios dalykų grupės dalykais. 
 

VIII. SVARSTYTA: fakulteto mokslinių žurnalų klausimas. 

 

NUTARTA: panaikinti žurnalo „Kalbotyra“ paantraštę  „Germanų ir romanų studijos“ ir 

palikti pavadinimą „Kalbotyra“. Panaikinti žurnalo „Slavistica Vilnensis“ paantraštę 

„Kalbotyra“ ir palikti pavadinimą „Slavistica Vilnensis“. 
 

 

X. SVARSTYTA: kiti klausimai. Slavų kalbotyros gretutinės studijos. Nekreditinės užsienio kalbos 

studijos. 

 

NUTARTA: pritarti Slavų kalbotyros gretutinių studijų programai. Antruoju klausimu 

nutarimų nepriimta. 

 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 


