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Dalyvavo 15 iš 20 Tarybos narių. 
 
 
 
I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.  
 

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

NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti. 
 
III. SVARSTYTA: ataskaitos už kūrybines atostogas. Atsiskaitė doc. dr. A. Kairienė (KFK), doc. 

dr. J. Pakerys (BK), dr. B. Speičytė (LLK), prof. dr. P. Subačius (GC), dr. V. Zubaitienė (LKK).  

 
NUTARTA: doc. dr. A. Kairienės (KFK), doc. dr. J. Pakerio (BK), dr. B. Speičytės 

(LLK), prof. dr. P. Subačiaus (GC), dr. V. Zubaitienės (LKK) ataskaitas už kūrybines 
atostogas patvirtinti. 

 
IV. SVARSTYTA: prašymai išleisti kūrybinių atostogų. Buvo gauti doc. dr. D. Beržaitės (RFK), 

prof. dr. A. Lichačiovos (RFK), doc. dr. I. Melnikovos (GC), prof. habil. dr. A. Usonienės (AFK) 
prašymai išleisti kūrybinių atostogų. 

 
NUTARTA: pritarti, kad Rusų filologijos katedros doc. dr. Dagnė Beržaitė būtų išleista kūrybinių 
atostogų nuo nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. ir patvirtinti darbo planą:  

1) parengti mokomąjį leidinį apie XIX amžiaus religinį ir filosofinį rusų romaną (VI-
VII deš.) lietuvių kalba. Šis leidinys būtų skirtas įvairių filologijos fakulteto specialybių 
studentams, pasigendantiems darbų apie XIX a. rusų literatūros procesus lietuvių kalba 

(paskaitų kursai: Klasikinis rusų romanas [BA], XIX a. rusų literatūros istorija [BA], 

Stačiatikių kultūra ir Vakarai [MA]).  
2) parengti pranešimą mokslinei konferencijai; 
3) parengti mokslinę publikaciją (straipsnį). 
 

Pritarti, kad Rusų filologijos katedros prof. dr. Ala Lichačiova būtų išleista kūrybinių atostogų 
nuo nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. ir patvirtinti darbo planą:  

1) parengti studijų knygą, skirta nacionalinei komunikacinei kultūrai ir jos kalbinei 

išraiškai. 
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Pritarti, kad A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doc. dr. Irina 

Melnikova būtų išleista kūrybinių atostogų nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. birželio 
30 d. ir patvirtinti darbo planą:  

1) parengti monografiją preliminariu pavadinimu „Literatūros (inter)medialumas“. 
 

Pritarti, kad Anglų filologijos katedros prof. habil. dr. Aurelija Usonienė būtų išleista 
kūrybinių atostogų nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. ir patvirtinti darbo 
planą:  

1) parašyti monografiją skirtą tarpkalbiniams sensorinės percepcijos ir mentalinio 
suvokimo raiškos sintaksės bei semantikos ypatumams aptarti. Bus nagrinėjami 
multifunkcionalumo, adverbializacijos, pragmatikalizacijos, (inter)subjektyvumo bei 

epistemiškumo klausimai. 

2) Parengti atnaujintą mokymo priemonės „Modalumas anglų ir lietuvių kalbose: 
forma ir reikšmė“ leidimą. 

 
Įpareigoti atostogoms pasibaigus atsiskaityti Taryboje. 
 
V. SVARSTYTA: katedrų vedėjų tvirtinimas. Klausimą pristatė dekanas doc. A. Smetona. 

Prancūzų filologijos katedros vedėjo tvirtinimas. Į katedros vedėjus pretendavo vienas kandidatas – 

prof. dr. (HP) Vytautas Bikulčius. Šiuo klausimu buvo balsuojama. Balsavimo rezultatai: už – 15, 

prieš – nėra, susilaikė – nėra.  
VU Orientalistikos centro direktoriaus tvirtinimas. Į direktorius pretendavo vienas kandidatas – 

doc. dr. Valdas Jaskūnas. Šiuo klausimu buvo balsuojama. Balsavimo rezultatai: už – 15, prieš – 

nėra, susilaikė – nėra. 
 

NUTARTA: Prancūzų filologijos katedros vedėju tvirtinti prof. dr. (HP) Vytautą 
Bikulčių. VU Orientalistikos centro direktoriumi tvirtinti doc. dr. Valdą Jaskūną. 
 

 
VI. SVARSTYTA: studijų programų komitetų tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė doc. N. 

Juchnevičienė. Pakeitimai teikti MA Intermedialiųjų literatūros studijų  (621Q20004), MA Anglistika 

(621Q34001) ir BA Anglų filologija (612Q30002) programose. 
 

 
NUTARTA: patvirtinti tokius atnaujintus magistro ir bakalauro studijų programų 

komitetus: 
 

Magistrantūros studijų programos Intermedialios literatūros studijos (621Q20004) 
komiteto sudėtis:  
Pirmininkė – doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė. 
Nariai: 
prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, 
prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas, 

doc. dr. Irina Melnikova, 
doc. dr. Inga Vidugirytė – Pakerienė, 
doc. dr. Audronė Žukauskaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), 
dr. Neringa Klišienė, 
dr. Rūta Pileckaitė - socialinė partnerė (Lietuvos kultūros ministerijos Informacinės 
visuomenės plėtros skyriaus vedėja), 
Elžbieta Banytė – studentų atstovė. 
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Magistrantūros studijų programos Anglistika (621Q34001) komiteto sudėtis: 
Pirmininkė: prof. habil. dr.  Aurelija Usonienė 
Nariai:  
Prof. dr. Regina Rudaitytė 
Dr. Linara Bartkuvienė 
Dr. Deimantas Valančiūnas 
Dr. Anna Ruskan  
Vilma Bačkiūtė  - socialinė partnerė (Britų Tarybos Lietuvoje projektų vadovė) 
Aušra Kareniauskaitė – studentų atstovė 
 
 

Bakalauro studijų programos Anglų filologija (612Q30002) komiteto sudėtis: 
Pirmininkė: dr. Jolanta Šinkūnienė 

Nariai:  
Prof. dr. Regina Rudaitytė 
Prof. habil. dr.  Aurelija Usonienė 
Dr. Linara Bartkuvienė 
Dr. Audronė Šolienė 
Vilma Bačkiūtė  - socialinė partnerė (Britų Tarybos Lietuvoje projektų vadovė) 
Greta Tikužytė -  studentų atstovė 

 
 
 

VII. SVARSTYTA: nevykdomų studijų programų išregistravimas. Klausimą pristatė prodekanė 
doc. N. Juchnevičienė. 

 

NUTARTA: teikti prašymą išregistruoti iš Studijų, mokymo programų ir 
kvalifikacijų registro, pasibaigus jų akreditavimo terminui, šias programas: 
 

Pirmoji pakopa 

1. Skandinavų filologija (kodas 612R60001), akredituota iki 2014.08.31.  
Antroji pakopa 

1. Anglų kalbotyra (kodas 621Q10001), akredituota iki 2014.12.31.  

2. Baltų regioninės studijos (kodas 628U04001), akredituota iki 2014.08.31. 

Akreditavimas jau buvo tęstas.  

3. Lietuvių kalbotyra (kodas 621Q10002), akredituota iki 2014.12.31.  

4. Lietuvių literatūra (kodas 621U12001), akredituota iki 2014.12.31.  

5. Skandinavų filologija (kodas 621R60001), akredituota iki 2014.12.31.  

Vokiečių kalbotyra (kodas 621Q10004), akredituota iki 2014.08.31. Akreditavimas jau 

buvo tęstas. 
 

 
VIII. SVARSTYTA: leidinių rekomendavimas spaudai: Orientalistikos centro doc. D. 

Švambarytės „Japonijos istorija“. 

 
 

NUTARTA: pritarti, kad Orientalistikos centro doc. D. Švambarytės knyga „Japonijos 
istorija“ būtų spausdinama. 
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IX. SVARSTYTA: kiti klausimai. Filologijos fakulteto leidinių tvirtinimo spaudai tvarka. 
Svarstymui buvo pateiktas toks tvarkos projektas: 

 
1. Numatomų publikuoti Filologijos fakulteto leidinių recenzentus tvirtina Taryba. 
2. Gavus recenzijas ir pataisius rankraštį pagal recenzentų pastabas bei siūlymus leidinys 

svarstomas katedroje (centre). 
3. Katedros (centro) teikimu leidinio tvirtinimas spaudai įtraukiamas į artimiausio Tarybos 

posėdžio darbotvarkę. 
4. Tarybos nariai, visapusiškai įvertinę leidinį, balsuoja dėl jo tvirtinimo spaudai. 
5. Elektroniniu balsavimu leidiniai netvirtinami. 

 

 

NUTARTA: Filologijos fakulteto leidinių tvirtinimo spaudai tvarkos projektui 
nepritarti. 

 
 

 
 
Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 
 
 
Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 
 


