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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 sekretoriumi pasiūlė 

prof. Vytautą Kardelį (Lietuvių kalbos katedra). Taryba vienbalsiai pritarė šiai kandidatūrai.   

 

NUTARTA: Tarybos sekretoriumi 2014–2015 m. m. kadencijai patvirtinti prof. Vytautą Kardelį. 

 

IV. SVARSTYTA: Lietuvių literatūros katedros doktorantės Jurgitos Gedminienės disertacijos 

„Gardinas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros centras (XVIII a. antroji pusė)“ ir 

Baltistikos katedros doktorantės Ingos Strungytės-Liugienės daktaro disertacijos „XIX amžiaus 

pirmos pusės surinkimininkų giesmynų istorija (genezė ir kalba)“ disertacijų gynimo tarybų 

oponentų, gynimo datų ir adresatų sąrašų tvirtinimas. Pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią Lietuvių literatūros katedros doktorantės Jurgitos 

Gedminienės disertacijos „Gardinas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros 

centras (XVIII a. antroji pusė)“ gynimo tarybą ir oponentus: 

 

Pirmininkė: 

Doc. dr. Audinga Tikuišienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

Nariai: 

Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04 H) 

Prof. habil. dr. Irena Buckley (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04 H) 

Doc. dr. Deimantas Karvelis (Lietuvos edukologijos universitetas, humanitariniai mokslai, 

istorija – 05 H) 
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Doc. dr. Darius Kuolys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

Oponentai: 

Doc. dr. Žavinta Sidabraitė (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H) 

Doc. dr. Eligijus Raila (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H) 

 

Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2014 m. gruodžio 15 d. 

 

Patvirtinti tokią Lietuvių kalbos katedros doktorantės Ingos Strungytės-Liugienės daktaro 

disertacijos „XIX amžiaus pirmos pusės surinkimininkų giesmynų istorija (genezė ir 

kalba)“ gynimo tarybą ir oponentus: 

 

Pirmininkė: 

prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija - 04H) 

Nariai: 

prof. habil. dr. Domas Kaunas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir 

informacija – 08S) 

prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H) 

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

doc. dr. Jurgis Pakerys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H) 

Oponentai: 

 doc. dr. Žavinta Sidabraitė (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H) 

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

Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2014 m. gruodžio mėn. 3 d. 

 

 

V. SVARSTYTA: leidinių rekomendavimas spaudai. Pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė: 

a. Gintarės Judžentytės monografija Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių 

semantinė struktūra (teikė Lietuvių kalbos katedra) 

b. prof. V. Daujotytės-Pakerienės ir doc. K. Urbos parengta knyga, skirta Petronėlės 

Česnulevičiūtės 90-mečiui (fakulteto serijoje “Mintis ir atmintis”) 
 

NUTARTA: pritarti, kad šie leidiniai būtų spausdinami: 

 

a. dr. Gintarės Judžentytės monografija „Bendrinės latvių kalbos vietos 

prieveiksmių semantinė struktūra“; 

b. prof. V. Daujotytės-Pakerienės ir doc. K. Urbos parengta knyga, skirta Petronėlės 

Česnulevičiūtės 90-mečiui (fakulteto serijoje “Mintis ir atmintis”) 

VI. SVARSTYTA: atnaujintų BA ir MA studijų programų komitetų tvirtinimas: Prancūzų filologija, 

Ispanų  filologija, Bendroji kalbotyra, Vertimas. Pristatė prodekanė doc. N. Juchnevičienė. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią atnaujintų BA ir MA studijų programų komitetų sudėtį: 

BA studijų programos Prancūzų filologija komiteto sudėtis: 

doc. dr. Vytautas Bikulčius – pirmininkas; 

Nariai: 
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prof. dr. Genovaitė Dručkutė , 

lekt. Dr. Jūratė Navakauskienė, 

lekt. Dr. Dainius Būrė, 

asist. Vitalija Kazlauskienė, 

asist. Vita Valiukienė, 

Ramunė Bieliauskaitė – socialinė partnerė, leidyklos „Alma littera“ redaktorė, 

Laura Montvilaitė – socialinė partnerė, kalbų mokyklos „Lingua perfecta“ direktorė, 

Renata Špukienė – socialinė partnerė, UAB „Tildė informacinės technologijos“direktorė, 

Julija Lekavičiūtė – studentų atstovė. 

 

 

BA studijų programos Ispanų  filologija komiteto sudėtis: 

doc. dr. Miguel Villanueva Svensson – pirmininkas; 

Nariai: 

prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, 

lekt. dr. Marta Plaza Velasco, 

asist. Aistė Kučinskienė, 

Vaida Griniūtė  - socialinė partnerė, VŠĮ „Soros International  House“ dėstytoja, 

– studentų atstovė. 

 

MA studijų programos Bendroji kalbotyra komiteto sudėtis: 

Prof. Vytautas Kardelis –  pirmininkas; 

Nariai: 

Dr. Daumantas Katinas 

Doc. dr. Jurgis Pakerys 

Doc. dr. Irena Smetonienė 

Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė 

Stud. Gintaras Dautartas (BK 1-as kursas) 

Soc. partneris dr. Vilija Ragaišienė (VLKK Programų skyriaus vedėja) 

 

MA studijų programos Vertimas komiteto sudėtis 

Prof. Nijolė Maskaliūnienė – pirmininkė 

Nariai: 

Prof. Ligija Kaminskienė  

Doc. Liucija Černiuvienė 

Doc. Jonė Grigaliūnienė 

Lekt. Rasa Darbutaitė 

Elmira Burneikienė, UAB „Vertimai“ direktorė (socialinis partneris) 

Rūta Jakutytė, studentė magistrantė 

 

 

VII. SVARSTYTA: atnaujintų fakulteto komisijų – VU Filologijos fakulteto Studijų pasiekimų 

vertinimo apeliacijos komisijos ir VU Filologijos fakulteto Ginčų nagrinėjimo komisijos – 

tvirtinimas. Pristatė prodekanė doc. N. Juchnevičienė. 

 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią VU Filologijos fakulteto Studijų pasiekimų vertinimo apeliacijos 

komisijos ir VU Filologijos fakulteto Ginčų nagrinėjimo komisijos sudėtį: 

 

 VU Filologijos fakulteto Studijų pasiekimų vertinimo apeliacijos komisija 
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(2014/15 – 2017/18 m. m.) 

 

Doc. dr. Pavel Lavrinec (pirmininkas) 

Dr. Linara Bartkuvienė 

Dr. Daumantas Katinas 

Vitalija Jakonytė (studentų atstovė) 

Giedrė Tiškevičiūtė (studentų atstovė) 

 

Atnaujinta VU Filologijos fakulteto ginčų nagrinėjimo komisija 

(2014/15 – 2017/18 m. m.) 

 

Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (pirmininkas) 

Dr. Mindaugas Strockis 

Dr. Jolanta Šinkūnienė 

Aistė Vekerotaitė (studentų atstovė) 

Marija Rinkevičiūtė (studentų atstovė) 

Laura Pajarskaitė (studentų atstovė) 

 

VIII. SVARSTYTA: teikimas Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinei stipendijai. Pristatė 

prodekanė prof. R. Rudaitytė. Anglų filologijos katedros komisijos vienbalsiu sprendimu stipendija 

buvo rekomenduota skirti antro kurso studentai Aušrinei Sodaitytei. 

 

NUTARTA: pritarti, kad Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinė stipendija būtų 

paskirta Anglų filologijos studijų programos antro kurso studentai Aušrinei Sodaitytei. 

 

IX. SVARSTYTA: doc. Inesos Šeškauskienės (Anglų filologijos katedra) ir dr. Eglės Žilinskaitės 

(Baltistikos katedra) Kognityvinės lingvistikos įvado kurso (BA pasirenkamasis) aprašo tvirtinimas. 

Šiuo klausimu buvo balsuojama, UŽ – 14, SUSILAIKĖ – 2, PRIEŠ – nėra. 

 

NUTARTA: patvirtinti doc. Inesos Šeškauskienės (Anglų filologijos katedra) ir dr. Eglės 

Žilinskaitės (Baltistikos katedra) Kognityvinės lingvistikos įvado kurso (BA pasirenkamasis) 

aprašą. 

 

X. SVARSTYTA: siūlymas Baltistikos katedros doc. dr. Jurgiui Pakeriui, antrą kartą 

laimėjusiam konkursą docento pareigoms užimti, suteikti pedagoginį docento vardą.  
 

NUTARTA: remiantis VU profesoriaus ir docento vardų teikimo tvarkos (VU Senato 2011-

10-25 nutarimas Nr. S-2011-7-1) 3.1 punktu pritarti, kad Baltistikos katedros doc. dr. Jurgiui 

Pakeriui, antrą kartą laimėjusiam konkursą docento pareigoms užimti, būtų suteiktas 

pedagoginis docento vardas. 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 


