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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 

2013-12-13, Nr. 1 

 

 
Dalyvavo 16 iš 20 Tarybos narių. 
 
 
 
I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.  
 

NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti. 
 
II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.  
 

NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti. 
 
III. SVARSTYTA: Tarybos sekretoriaus rinkimai. Dekanas doc. A. Smetona teikė prof. V. 

Kardelio kandidatūrą. Daugiau kandidatų pasiūlyta nebuvo. 

 
NUTARTA: Tarybos sekretoriumi 2013–2014 m. kadencijai patvirtinti prof. Vytautą 

Kardelį. 
 
IV. SVARSTYTA: Tarybos darbo plano 2013–2014 m. tvirtinimas. Planą pristatė dekanas doc. A. 

Smetona. 
 

NUTARTA: patvirtinti 2013–2014 m. Tarybos darbo planą. 
 
 

FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 
DARBO PLANAS 

2013-2014 m. 
 

 POSĖDŽIO 

DATA 

PLANINIAI KLAUSIMAI 

 

PLANINIŲ 

KLAUSIMŲ 
RENGĖJAI 

1. 2013-12-13 Tarybos sekretoriaus rinkimai (VU 
statuto 17 str. 2 d. ir Tarybos darbo 
reglamento III-11 d.) 

2) Tarybos darbo plano 2013–2014 m. 
tvirtinimas (Tarybos darbo reglamento III- 
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10 d.) 

2. 2014-01-31   

3. 2014-02-28 Fakulteto finansinė ataskaita. Šiais 
metais planuojamų pajamų ir išlaidų 
gairių tvirtinimas. Metinė dekano 
ataskaita (VU statuto 17 str. 2 d. ir Tarybos 
darbo reglamento III-16; III-22) 

Fakulteto 
administracija, 
dekanas doc. dr. A. 
Smetona 

4. 2014-03-28   

5. 2014-04-25   

6. 2014-05-30 1) Bakalauro studijų komitetų ataskaita 
už studijų programų vykdymą (VU 
statuto 43 str. 3 d.) 

2) Magistro studijų komitetų ataskaita 
už 

studijų programų vykdymą (VU statuto 
43 str. 3 d.) 

3) Studentų nuomonės apie studijų 
kokybę ir studentų dalyvavimą 
mokslinėje veikloje apibendrinimas (VU 
statuto 47 str. 5 d.) 

Studijų programų 
komitetų pirmininkai 
Studijų programų 
komitetų pirmininkai 
Studentų atstovybė 

7. 2014-06-27   

 
Planiniai klausimai – numatyti VU Statute, Filologijos fakulteto tarybos darbo 
reglamente. Be planinių klausimų, į Tarybos darbo planą, reikalui esant, įtraukiami 
darbiniai ir kiti klausimai. 

 
V. SVARSTYTA: leidinių rekomendavimas spaudai: 

a. doc. D. Čiočytės studija „Literatūros teologija: teologiniai lietuvių literatūros 
aspektai“; 

b. straipsnių rinkinys „Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos“; 
c. F. Kuršaitis veikalo „Lietuvių kalbos garsų ir kirčio mokslas“ vertimas; 
d. B. Stundžia. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija; 
e. B. Kabašinskaitės mokomoji knyga „Etimologija“; 
f.  Rita Migauskienė, Eglė Vaisėtaitė. B1/B2 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymo 

sąsiuviniai. 

 
NUTARTA: pritarti, kad leidiniai: doc. D. Čiočytės studija „Literatūros teologija: 
teologiniai lietuvių literatūros aspektai“, straipsnių rinkinys „Šiuolaikinės stilistikos 
kryptys ir problemos“, F. Kuršaičio veikalo „Lietuvių kalbos garsų ir kirčio mokslas“ 

vertimas, B. Stundžios „Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija“, B. Kabašinskaitės 
mokomoji knyga „Etimologija“ ir  Ritos Migauskienės, Eglės Vaisėtaitės „B1/B2 lygių 
lietuvių kalbos leksikos mokymo sąsiuviniai“ būtų spausdinami. 
 
 
VI. SVARSTYTA: Baltistikos katedros doktorantės Agnės Navickaitės-Klišauskienės daktaro 

disertacijos „Dabartinės latvių kalbos daiktavardžių darybos sistema (nomina agentis ir nomina 

actionis)“, Baltistikos katedros doktorantės Auksės Razanovaitės daktaro disertacijos „Lietuvių 
senųjų raštų klitiniai įvardžiai (XVI—XVIII a.)“, Baltistikos katedros doktoranto Daliaus 
Jarmalavičiaus daktaro disertacijos „Vokiečių kalbos dūrinių daryba XV–XVIII a. rankraštiniuose 
dvikalbiuose baltų kalbų žodynuose“ ir Lietuvių kalbos katedros doktorantės Erikos Jasionytės--
Mikučionienės daktaro disertacijos „Gramatinimas lietuvių kalboje: modalinių reikšmių 
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susidarymas“ gynimo tarybų, oponentų, gynimo datų ir adresatų sąrašų tvirtinimas. Pristatė 
prodekanė prof. R. Rudaitytė.  

 
NUTARTA: patvirtinti tokią doktorantės Agnės Navickaitės-Klišauskienės 

disertacijos „Dabartinės latvių kalbos daiktavardžių darybos sistema (nomina agentis 

ir nomina actionis)“ gynimo tarybą ir oponentus: 
Pirmininkas:   
doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė (VU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H). 
Nariai:  
prof. dr. Birutė Jasiūnaitė (VU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 
prof. dr. Alvydas Butkus (VDU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 
prof. dr. Laimute Balode (Helsinkio universitetas, LU, humanitariniai mokslai, 
filologija – 04 H). 
prof. dr. Andra Kalnača (LU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

Oponentai:  
doc. dr. Jurgis Pakerys (VU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 
prof. habil. dr. Pēteris Vanagas (LU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H). 

 
Pritarti adresatų sąrašui. 
Gynimo datą numatyti 2014 m. balandžio 22 d. 

 
 

Patvirtinti tokią Baltistikos katedros doktorantės Auksės Razanovaitės disertacijos 
„Lietuvių senųjų raštų klitiniai įvardžiai (XVI—XVIII a.)“ gynimo tarybą ir 
oponentus: 
Pirmininkas: 
Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai – 
filologija 04 H). 
Nariai: 
Habil. dr. Ona Aleknavičienė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai – 
filologija 04 H). 
Doc. dr. Birutė Kabašinskaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai – 
filologija 04 H). 

Prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai – filologija 
04 H). 
Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson (Vilniaus universitetas, humanitariniai 
mokslai – filologija 04 H). 
Oponentai: 
Prof. habil. dr. Axel Holvoet (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai – filologija 
04 H). 
Prof. habil. dr. Daniel Petit (École normale supérieure, humanitariniai mokslai – 
filologija 04 H). 
 

Pritarti adresatų sąrašui. 
Gynimo datą numatyti 2014 m. gegužės mėn. 27 d. 

 
Patvirtinti tokią Baltistikos katedros doktoranto Daliaus Jarmalavičiaus daktaro 
disertacijos „Vokiečių kalbos dūrinių daryba XV–XVIII a. rankraštiniuose 
dvikalbiuose baltų kalbų žodynuose“ gynimo tarybą ir oponentus: 

 
Pirmininkas:   
doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė (VU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 
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Nariai:   
prof. habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė (Gėtės universitetas, Vokietija, humanitariniai 
mokslai, filologija -04 H) 
prof. dr. Birutė Jasiūnaitė (VU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 
doc. Dr. Birutė Kabašinskaitė (VU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 
prof. dr. Ernesta Račienė (VGTU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 
Oponentai:   
prof. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai, filologija 
– 04 H) 
prof. habil. dr. Oleg Poliakov (VU, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

 
Pritarti adresatų sąrašui. 
Gynimo datą numatyti 2014 m. vasario 20 d. 

 

 
VII. SVARSTYTA: Vokiečių filologijos katedros doc. dr. Dianos Šileikaitės-Kaishauri prašymas 
išleisti kūrybinių atostogų. Doc. D. Šileikaitė-Kaishauri įsipareigoja per 2014 m. pavasario semestrą 
(2014 m. vasario 1 d. – 2014 m. birželio 30 d.) 1) parengti vokiečių kalbos fonetikos mokomąją 
priemonę studentams germanistams (pagrindiniai akcentai: teoriniai pagrindai; tarties ypatumai 
gretinamuoju požiūriu (lyginant su lietuvių ir iš dalies su rusų bei lenkų kalbomis); kontekstinio ir 
komunikacinio pobūdžio pratimai). 2) Parengti pranešimą mokslinei konferencijai. 3) Parengti 
mokslinę publikaciją (straipsnį).   

 

NUTARTA: pritarti, kad Vokiečių filologijos katedros doc. dr. D. Šileikaitė-Kaishauri 
būtų išleistas kūrybinių atostogų nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. ir 
patvirtinti darbo planą: 1) parengti vokiečių kalbos fonetikos mokomąją priemonę 
studentams germanistams (pagrindiniai akcentai: teoriniai pagrindai; tarties ypatumai 
gretinamuoju požiūriu (lyginant su lietuvių ir iš dalies su rusų bei lenkų kalbomis); 
kontekstinio ir komunikacinio pobūdžio pratimai). 2) Parengti pranešimą mokslinei 
konferencijai. 3) Parengti mokslinę publikaciją (straipsnį). Įpareigoti atostogoms 

pasibaigus atsiskaityti Taryboje. 
 

VIII. KITI KLAUSIMAI: 
 
a) pritarimas Slavų kalbotyros ir Naujosios graikų kalbos gretutinių studijų programoms bei 

programai Ispanų filologija. Klausimą pristatė prodekanė doc. N. Juchnevičienė. 
 

NUTARTA: pritarti studijų programai Ispanų filologija. Pritarti Slavų kalbotyros ir 
Naujosios graikų kalbos gretutinių studijų programoms. 

 

b) tarpininkavimas dėl BA studijų programos Lenkų filologija (612U20001) savianalizės 
suvestinės pateikimo SKVC termino atidėjimo. Klausimą pristatė prodekanė doc. N. 
Juchnevičienė. 

 
NUTARTA: tarpininkauti, kad būtų teikiamas prašymas SKVC pratęsti  BA studijų 

programos Lenkų filologija (612U20001) savianalizės suvestinės pateikimo terminą. 
 
 
Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 
 
 
Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 
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 VILNIAUS UNIVERSITETAS 
 
 

FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
2013-12-13, Nr. 2 

 
Dalyvavo 13 iš 20 Tarybos narių 
(elektroninis balsavimas) 
 

 
 
I. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto 2014 m. mokslo tiriamųjų darbų planas. 
 

 
NUTARTA: patvirtinti Filologijos fakulteto 2014 m. mokslo tiriamųjų darbų 

planą. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

 

 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 

 


