VILNIAUS UNIVERSITETAS

FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2014-12-05, Nr. 2
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: Filologijos fakulteto studijų programų analizė. Analizę pristatė Studijų
direkcijos Studijų programų skyriaus darbuotojos.
NUTARTA: nutarimų šiuo klausimu nepriimta
IV. SVARSTYTA: ataskaitos už kūrybines atostogas. Atsiskaitė Vokiečių filologijos katedros doc.
Diana Šileikaitė-Kaishauri ir Skandinavistikos centro doc. Aurelija Mickūnaitė-Griškevičienė.
NUTARTA: Vokiečių filologijos katedros doc. D. Šileikaitės-Kaishauri ir Skandinavistikos
centro doc. A. Mickūnaitės-Griškevičienės ataskaitas už kūrybines atostogas patvirtinti.
V. SVARSTYTA: Rusų filologijos katedros lekt. Reginos Čičinskaitės, Vokiečių filologijos
katedros doc. dr. Virginijos Masiulionytės, Klasikinės filologijos katedros dr. Tomo Veteikio
prašymai išleisti kūrybinių atostogų nuo 2015-02-01 iki 2015-06-30.
Lekt. R. Čičinskaitė per kūrybines atostogas įsipareigoja parengti studijų knygą „XX a. rusų
modernistinis romanas“ ir du straipsnius konferencijose skaitytų pranešimų pagrindu.
Doc. dr. Virginijos Masiulionytė per kūrybines atostogas įsipareigoja parengti vokiečių kalbos
gramatikos mokomąją priemonę studentams germanistams (kartu su Vaiva Žeimantiene) ir mokslinę
publikaciją.
Dr. T. Veteikis per kūrybines atostogas įsipareigoja parengti dvi publikacijas ir monografijos dalį
(mažiausiai 4 aut. lankų apimties), dalyvauti projekte „L. Rėza. Raštai. T. 3“.
NUTARTA: pritarti, kad lekt. R. Čičinskaitė (Rusų filologijos katedra), doc. dr. Virginija
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Masiulionytė (Vokiečių filologijos katedra) ir dr. Tomas Veteikis (Klasikinės filologijos
katedra) būtų išleisti kūrybinių atostogų nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. ir
patvirtinti jų darbo planus.
Įpareigoti atostogoms pasibaigus atsiskaityti Taryboje.
VI. SVARSTYTA: 2015 m. priėmimo plano tvirtinimas. Pristatė prodekanė doc. N. Juchnevičienė.
NUTARTA: patvirtinti tokį BA ir MA priėmimo planus.
VII. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai. Pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė.
a. prof. dr. D. Pociūtės-Abukevičienės kritinis komentuotas fundamentalaus
lituanistikos šaltinio leidimas ir studija „Du laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi
Lippomano ir kunigaikščio Mikalojus Radvilo Juodojo polemika (1556). / Two
Letters: a Controversy between Papal Nuncio Luigi Lippomano and Duke Nicolaus
Radvilas the Black (1556)“ (teikė Lietuvių literatūros katedra);
b. doc. I. Smetonienės mokomoji priemonė „Žiniasklaidos kalba ir stilius: tartis ir
kirčiavimas (I dalis)“ (teikė Lietuvių kalbos katedra);
c. doc. R. Venckutės parengta knyga „Ką buvo baltams pažadėjęs... Jono Kabelkos
gimimo šimtmečiui“ (teikė Baltistikos katedra).
NUTARTA: pritarti, kad Lietuvių literatūros katedros prof. dr. D. Pociūtės-Abukevičienės
kritinis komentuotas fundamentalaus lituanistikos šaltinio leidimas ir studija „Du laiškai:
popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojus Radvilo Juodojo polemika
(1556). / Two Letters: a Controversy between Papal Nuncio Luigi Lippomano and Duke
Nicolaus Radvilas the Black (1556)“, Lietuvių kalbos katedros doc. dr. I. Smetonienės
mokomoji priemonė „Žiniasklaidos kalba ir stilius: tartis ir kirčiavimas (I dalis)“, Baltistikos
katedros doc. R. Venckutės parengta knyga „Ką buvo baltams pažadėjęs... Jono Kabelkos
gimimo šimtmečiui“ būtų spausdinami.
2. VIII. SVARSTYTA: atnaujintų studijų programų komitetų sudėties tvirtinimas:
a. Literatūros antropologijos ir kultūros studijų programa;
b. Prancūzų kalbos ir kultūros gretutinių studijų programa;
c. Rusų filologijos BA ir Rusistikos MA studijų programos;
d. Skandinavistikos, Skandinavistikos MA ir Europos studijų MA programa.
NUTARTA: patvirtinti tokius atnaujintų studijų programų komitetus:
Magistrantūros studijų programos Intermedialios literatūros studijos (621Q20004) komiteto
sudėtis:
Pirmininkė - doc. dr. A. Peluritytė – Tikuišienė.
Nariai:
prof. D. Pociūtė,
doc. dr. N. Keršytė,
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dr. M. Kvietkauskas,
dr. N. Klišienė,
Arnas Ališauskas – socialinis partneris ( Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos redaktorius),
Elžbieta Banytė – studentų atstovė.
Magistrantūros studijų programos Skandinavistika (621R61001) komiteto sudėtis:
Pirmininkė - doc. dr. Loreta Vaicekauskienė.
Nariai:
doc. dr. Erika Sausverde,
doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė,
doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDF Viešojo administravimo katedros vedėjas),
prof. Jurij Kuzmenko (Berlyno Humboldtų universiteto Šiaurės Europos studijų instituto
profesorius emeritas, Rusijos mokslų akademijos Kalbotyros instituto vyriausiasis mokslo
darbuotojas, VU garbės daktaras),
Bo Harald Tillberg - socialinis partneris (Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro
Lietuvoje direktorius),
Eglė Gruštaitė - studentų atstovė.
Magistrantūros studijų programos Skandinavistika ir Europos studijos (621R61002) komiteto
sudėtis:
Pirmininkė - doc. dr. Loreta Vaicekauskienė.
Nariai:
doc. dr. Erika Sausverde,
doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė,
doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDF Viešojo administravimo katedros vedėjas),
prof. Jurij Kuzmenko (Berlyno Humboldtų universiteto Šiaurės Europos studijų instituto
profesorius emeritas, Rusijos mokslų akademijos Kalbotyros instituto vyriausiasis mokslo
darbuotojas, VU garbės daktaras),
dr. Liutauras Gudžinskas (TSPMI)
Bo Harald Tillberg - socialinis partneris (Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro
Lietuvoje direktorius),
Eglė Gruštaitė - studentų atstovė.
Magistrantūros studijų programos Rusistika (621U33001) komiteto sudėtis:
Pirmininkė - doc. dr. Jelena Konickaja.
Nariai:
lekt. Regina Čičinskaitė,
doc. dr. Pavel Lavrinec,
prof. dr. Ala Lichačiova,
doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė,
Nina Mackevič - socialinė partnerė (Lietuvos radijo Naujienų tarnybos vyr. redaktorė),
Aleksandr Pučel – studentų atstovas.
Bakalauro studijų programos Rusų filologija (612U30001) komiteto sudėtis:
Pirmininkė - doc. dr. Dagnė Beržaitė.
Nariai:
doc. dr. Jelena Brazauskienė,
prof. dr. Ala Lichačiova,
prof. dr. Galina Michailova,
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asist. Valentina Stankevičiūtė,
Oleg Jerofejev - socialinis partneris (RU.DELFI redakcijos vyr. redaktorius),
Monika Juškevičiūtė – studentų atstovė.
IX. SVARSTYTA: 2015 m. mokslo plano tvirtinimas. Pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė.
NUTARTA: patvirtinti 2015 m. mokslo planą:

Eil. Nr.1
Mokslo sritis (kryptis)
Humanitariniai mokslai (Filologija)
VU mokslo kryptis
Įvairiakalbiai
diskursai: lingvistika, literatūra,
kultūra
Svarbiausia VU mokslo kryptis 2-1
Darbo pobūdis F-8
Ūkio ekonominė-socialinė sfera

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas
LENKŲ KALBOS IR
LITERATŪROS
FUNKCIONAVIMAS
LIETUVOJE: ISTORIJA
IR DABARTIS
Analizuoti ir aprašyti įvairius
lenkų
kalbos
vartojimo
Lietuvoje
aspektus
sinchronijos bei
diachronijos
atžvilgiu.
Tyrinėti XVII-XVIII a. LDK
raštiją
(pamokslus,
periodinius
leidinius ir kt.).Tyrinėti lenkų
literatūros raidą Lietuvoje,
jos
santykius
su
lietuvių
literatūra, taip pat atskirų
rašytojų kūrybą.
Tyrinėti žymių autorių (Cz.
Miloszo,W.Gombrowicziaus,
Zb. Herberto, J. Tuwimo ir
kt.) recepciją Lietuvoje,
vertimus į lietuvių kalbą.

Darbo
pradžia,
pabaiga

Padaliniai, temos vadovai ir
vykdytojai
(moksl.vardas ir laipsnis, v.,
pavardė, pagr.pareigos)

2010-2015

Polonistikos centras
Vadovas:
Prof.habil.dr. A.Kalėda, prof.

Vykdytojai:
doc. dr. M. Davlevič, docentas,
doc. dr. V. Ušinskienė,
docentė,
dr. K. Geben, lektorė,
doc. dr. K. Rutkovskaja,
docentė,
dr. T. Dalecka, lektorė,
dr. I. Fedorovič, lektorė,
dr. R. Jakubėnas, lektorė.

4

Nr. 2
Humanitariniai mokslai (Filologija)
VU mokslo kryptis
Įvairiakalbiai
diskursai: lingvistika, literatūra,
kultūra
2-1
F-8

Rusų ir kitų slavų kalbų,
literatūrų, kultūrų tyrimai:
istorija ir dabartis

2010-2015

Rusų filologijos katedra
Vadovas:
doc. dr. P. Lavrinec, docentas
Vykdytojai:
prof. habil. dr. E. Lassan,
profesorė,
doc. dr. A. Lichačiova,
profesorė,
doc. dr. G. Michailova,
profesorė,
doc. dr. D. Beržaitė, docentė,
doc. dr. J. Brazauskienė,
docentė,
doc. dr. J. Konickaja, docentė,
doc. dr. I. VidugirytėPakerienė, docentė
dr. A. Belovodskaja, lektorė,
R. Čičinskaitė, lektorė,
S. Markova, doktorantė
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Nr.3

Humanitariniai mokslai (Filologija)
VU mokslo kryptis
Įvairiakalbiai
diskursai: lingvistika, literatūra,
kultūra
2-1
F-8

LOTYNIŠKOJI
LIETUVOS
LITERATŪRA IR
ANTIKINĖS
LITERATŪROS
TRADICIJOS
Tęsti Antikos literatūros,
kultūros, filosofijos, istorijos
bei istoriografijos problemų
tyrinėjimus; tirti Antikos
recepcijos ypatumus nuo
Viduramžių iki naujausiųjų
laikų, antikinės bei
krikščioniškosios kultūros
santykį, Antikos tradicijų bei
žanrų imitacijos problemas
LDK lotyniškoje bei
graikiškoje raštijoje; tyrinėti

2010-2015

Klasikinës filologijos katedra
Vadovė
doc.dr. Nijolė Juchnevičienė
Vykdytojai:
prof. habil. dr. E. Ulčinaitė,
doc.dr. Audronė Kučinskienė
doc. dr. A. Kairienė,
doc. dr. N. Juchnevičienė,
doc. dr. V. Ališauskas,
dr. T. Veteikis, lektorius,
dr. M. Strockis, lektorius,
dr. D. Keršienė, lektorė,
dr. J. Dikmonienė, lektorė,
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klasikinės filologijos istoriją
Lietuvoje.

Nr.4
Humanitariniai mokslai (Filologija)
VU mokslo kryptis
Įvairiakalbiai
diskursai: lingvistika, literatūra,
kultūra
2-1
F-8

GERMANŲ, ROMANŲ
LITERATÛROS IR
KULTÛROS TEKSTAI
Tyrinëti Vakarų Europos
literatūrų tradicijų
raidą ir kaitą, literatûros
krypčių, žanrų, tekstų
sklaidą. Tirti kūrinio poetikos
problemas,
sąsajas su filosofijos,
estetikos, psichologijos,
sociologijos ir kt. teorijos
sistemomis.
Nagrinëti frankofonijos
reiškinį literatûriniu ir
kultūriniu aspektu.
Tęsti tiriamuosius darbus iš
prancūzų ir
frankofoniškosios literatūros,
nagrinėti lietuvių-prancūzų
literatūrinius ir kultūrinius
ryšius.
Nagrinėti grožinių, kultūros,
literatūros teorijos tekstų
vertimo į lietuvių kalbą
problemas.

2010-2017

Anglų filologijos katedra,
Prancûzų filologijos katedra,
Vokiečių filologijos katedra,
Skandinavistikos centras
Vadovas:
Prof. dr. Regina Rudaitytė
Vykdytojai:

Doc. Dr. Vytautas Bikulčius,
docentas
prof.dr. G.Dručkutė, profesorė,
dr. Dainius Bûrë, lektorius,
dr. Rūta Šlapkauskaitë, lektorë
dr. Linara Bartkuvienė, lektorė
dr. Deimantas Valančiūnas,
lektorius
dr. A.Burovas, lektorius
dr.I.SteponavičiūtėAleksiejūnienė, docentė
dr. Rasa Baranauskiene,
lektorė
dr. Ugnius Mikučionis,
lektorius

Tęsti tiriamuosius darbus iš
anglo-amerikiečių literatūros
ir kultūros, senosios bei
šiuolaikinës skandinavų
literatûros.
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Nr.5
Humanitariniai mokslai (Filologija)

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas

VU mokslo kryptis
Lituanistika:
filologinis, kultūrinis ir
tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir
plėtra
1-1
F-8

Baltų kalbų ir tarmių
fonologijos, gramatikos ir
leksikos sinchroniniai,
diachroniniai ir tipologiniai
tyrimai
Sistemiškai tirti baltų kalbų ir
tarmių fonologijos,
gramatikos ir leksikos
reiškinius, jų sinchroninę
būklę, raidą ir tipologiją.

2014 01 01
–
2015 12 31

Padaliniai, temos vadovai ir
vykdytojai
(moksl.vardas ir laipsnis, v.,
pavardė, pagr. pareigos)
Baltistikos katedra, Lietuvių
kalbos katedra
Vadovas:
habil.dr. B. Stundžia,
profesorius;
Vykdytojai:
prof. habil. dr. A. Holvoet,
prof. habil. dr. R.
Koženiauskienė,
prof. dr. B. Jasiūnaitė,
doc. dr. R. Kliukienė,
doc. dr. J. Pakerys,
doc. dr. M. Villanueva
Svenssonas,
doc. dr. B. Kabašinskaitė,
doc. dr. D. Sinkevičiūtė,
doc. dr. V. Zubaitienė,
lekt. dr. V. Rinkevičius,

m.d. dr. Gina Kavaliūnaitė,
D. Tamulaitienė, doktorantė
L. Inčiuraitė, doktorantė
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E. Švageris, doktorantas

G. Junčytė, doktorantė,
E. Kazakėnaitė, doktorantė

Nr.6
Humanitariniai mokslai (Filologija)
VU mokslo kryptis
Įvairiakalbiai
diskursai: lingvistika, literatūra,
kultūra
2-1
T-8

META-KOGNITYVIEJI
VERTIMO KAIP
DVIKALBĖS
KOMUNIKACIJOS
TYRINĖJIMAI

2010–2015

Vadovas:
Prof. dr. N. Maskaliūnienė
Vykdytojai:

Įvairiais pjūviais tyrinėti
vertimo problemas:
literatūrinį, audiovizualinį,
mašininį vertimą; vertimo
strategijas ir dvikalbystės
reiškinius; terminologines,
semantines,

prof. dr. L. Kaminskienė
doc. dr. J. Grigaliūnienė
doc. dr. L. Pažūsis
doc. dr. L. Černiuvienė
lekt. dr. R. Klioštoraitytė
lekt. I. Miškinienė
lekt. M. Paura
lekt. R. Darbutaitė
lekt. A. Dailidėnaitė
dr. A. Ratkus, podoktorantūros
studijų stažuotojas
D. Mankauskienė, doktorantė

sintaksines ir stilistines
vertimų problemas; vertėjų
rengimo metodikos bei
bendrųjų ir profesinių vertėjo
kompetencijų ugdymo
aspektus.

Nr.7
Humanitariniai mokslai (Filologija)
VU mokslo kryptis

Lituanistika:

KALBŲ VARTOSENA IR
MOKYMAS(IS)
Tyrimų tikslas – toliau
analizuoti realią lietuvių,

Vertimo studijų katedra

2006-0101- 201601-01

Padaliniai:
Lituanistinių studijų katedra
Prancūzų filologijos katedra
Skandinavistikos centras
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filologinis, kultūrinis ir
tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir
plėtra.
1-1
T- 8

lietuvių gestų, anglų,
vokiečių, rusų ir kitų kalbų
bei jų atmainų sakytinio ir
rašytinio kodo vartoseną
socialiniame kultūriniame
kontekste, Lietuvos kalbų
politiką ir kalbų planavimą,
tirti diskurso, metadiskurso
ypatybes, įvairių Lietuvos
kalbinių bendruomenių
kalbinių atmainų vartojimą,
mandagumą kaip kalbinį,
socialinį ir kultūrinį reiškinį,
kalbų mokymą ir mokymąsi,
tyrimų rezultatus taikyti
lingvodidaktikoje ir kitose
taikomosios lingvistikos
srityse: rengiant įvairias
mokomąsias knygas,
vadovėlius ir kitas
mokymo(si) priemones,
žodynus, testus.

Temos vadovė prof.dr.
M.Ramonienė
Vykdytojai:

doc. dr. L.Vilkienė, K. JakaitėBulbukienė, E. Petrašiūnienė,
R. Migauskienė,
R. Bingelienė, E. Vaisėtaitė,
A. Valančiauskienė,
V. Stumbrienė,
L. Vaškevičienė,
dr. V. Našlėnaitė–Eberhardt,
E. Kutanovienė,
J. Pribušauskaitė,
A. Kaškelevičienė,
M. Danielius
Eglė Vaivadaitė-Kaidi,
doc. dr. L. Vaicekauskienė,
Doc. dr. V. Vitkauskienė

Lekt. dr. J. Navakauskienė,
Lekt.dr. M. Stasilo
Asist. Dokt. V. Valiukienė
Asist. Dokt. V.
Kazlauskienė
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Nr.8
Humanitariniai mokslai (Filologija)
VU mokslo kryptis
Lituanistika:
filologinis, kultūrinis ir
tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir
plėtra.

LIETUVIŲ LITERATŪRA
IR KULTŪROS
STUDIJOS
Tikslas - tyrinėti LDK (XVIXVIII a.) ir XIXXXI a. lietuvių literatūros

2007-2014

Lietuvių literatūros katedra
Vadovas:
Prof.dr. D. Pociūtė
Vykdytojai:

MA n.-k.habil.dr. V.Pakerienė,
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1-1
F- 8

procesus ir
reiškinius kaip visuotinio
religinio, socialinio,
filosofinio ir estetinio
Europos paveldo ir
šiuolaikinės kultūros dalį;
tyrinėti kalbos ir jos estetinių
resursų šaltinius.

profesorė emeritė,
doc. dr. A.Tikuišienė, docentė
doc. dr. D. Kuolys, docentas,
doc.dr. D. Čiočytė, docentė,
doc. dr. Regimantas
Tamošaitis, docentas
doc.dr. R.Tūtlytė, docentė,
doc.dr. K.Urba, docentas,
dr. N. Klišienė, lektorė,
dr. M.Kvietkauskas, mokslo
darbuotojas,
doc.B. Speičytė

dr. E. Pauvels, lektorė
asist. Jurgita Gedminienė,
dokt. Violeta Katinienė,
dokt. Ūla Ambrasaitė,
dokt. Gintarė Petuchovaitė,
dokt. Regina ŠiurytėŠimulienė
dokt. Erika Malažinskaitė.
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Nr.9
Humanitariniai mokslai (Filologija)
VU mokslo kryptis Įvairiakalbiai
diskursai: lingvistika, literatūra,
kultūra
2-1
T-8 ir F- 8

Germanų, romanų ir baltų
kalbų tyrimai
Germanų ir baltų kalbų
gramatinės, leksinės ir
semantinės struktūros
ypatumų analizė:
empirika ir teorija

2010-2017

Padaliniai: Anglų filologijos
katedra,
Lietuvių kalbos katedra,
Vokiečių filologijos katedra,
Skandinavistikos centras
Vadovas: Prof. habil. dr.
Aurelija Usonienė

Vykdytojai: Prof. dr. Vytautas
Kardelis, profesorius
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doc. dr. Jonė Grigaliūnienė,
doc. dr. Eglė Kontutytė, doc.
dr. Nijolė Linkevičienė, doc.
dr. Virginija Masiulionytė,
doc. dr. Erika Sausverdė, doc.
dr. Antanas Smetona, doc. dr.
Irena Smetonienė, doc. dr.
Inesa Šeškauskienė, doc. dr.
Diana Šileikaitė-Kaishauri,
doc. dr. Vaiva Žeimantienė, dr.
Aleksej Burov, dr. Gintarė
Judžentytė, dr. Rita
Juknevičienė, dr. Birutė
Ryvitytė, dr. Daumantas
Katinas, dr. Lina Plaušinaitytė,
dr. Birutė Ryvitytė, dr. Anna
Ruskan, dr. Jolanta
Šinkūnienė, dr. Audronė
Šolienė, dr. Skaistė
Volungevičienė

Nr.10
Humanitariniai mokslai (Filologija)
VU mokslo kryptis Įvairiakalbiai
diskursai: lingvistika, literatūra,
kultūra
2-1
F- 8

SEMIOTIKA IR
HUMANITARINIAI
MOKSLAI
Susisteminti šiuolaikinės
literatūrologijos, menotyros,
filosofijos ir semiotikos
metodologines nuostatas.
Pateikti literatūros ir kitų
meninių tekstų aspektinių
analizių.
Tyrinėti semiotikos sklaidą
šiuolaikiniuose
humanitariniuose ir
socialiniuose moksluose.
Surengti tarptautinę
konferenciją „Semiotika
šiandieniame pasaulyje“,
skirtą A. J. Greimo 100sioms gimimo metinėms.
Išleisti studiją „Greimas:
asmuo ir idėjos“.
Paskelbti A. J. Greimo darbų

2013–2017

A.J. Greimo semiotikos ir
literatūros teorijos centras
Vadovas:
prof. dr. (HP) Arūnas
Sverdiolas, profesorius.
Vykdytojai:
prof. dr. (HP) Arūnas
Sverdiolas, profesorius,
doc. dr. N.Keršytė, docentė,
doc. dr. L. Mačianskaitė,
docentė,
doc.dr. I.Melnikova, docentė,
doc.dr. B.Meržvinskytė,
docentė,
doc.dr. D.Satkauskytė,
docentė,
prof.dr. P.Subačius,
profesorius,
dr. G. Žemaitytė, lektorė,
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naujų vertimų.

prof. habil.dr. K. Nastopka,
afiliuotas profesorius.

X. SVARSTYTA: kandidatų premijoms svarstymas. Baltistikos katedra teikė Ernestos Kazakėnaitės
magistro darbą „Kristoforo Fiurekerio išverstos perikopės (1685) ir galimi jų šaltiniai“ LMA
Studentų mokslinių darbų konkursui.
NUTARTA: pritarti, kad Ernestos Kazakėnaitės magistro darbas „Kristoforo Fiurekerio
išverstos perikopės (1685) ir galimi jų šaltiniai“ būtų teikiamas LMA Studentų mokslinių
darbų konkursui.
XI. SVARSTYTA: kandidatų premijoms svarstymas. LMA vardinei Justino Marcinkevičiaus
premijai Vertimų studijų katedra teikė doc. dr. Lionginą Pažūsį už monografiją „Kalba ir vertimas“
(2014), jo indėlį į lietuvių literatūros, ypač poezijos sklaidą pasaulyje (išleistos kelios L. Pažūsio
verstos lietuvių poezijos rinktinės anglų kalba), didžiulį darbą, kurį mokslininkas ir vertėjas nuveikė
mokydamas vertimo ir literatūrologijos pagrindų Vilniaus universiteto filologijos fakulteto studentus.
NUTARTA: pritarti, kad Vertimų studijų katedros doc. dr. Liongino Pažūsio kandidatūra
būtų teikiama LMA vardinei Justino Marcinkevičiaus premijai.
XII. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto komisijų tvirtinimas.
NUTARTA: patvirtinti tokias Filologijos fakulteto komisijas:
Filologijos fakulteto ginčų nagrinėjimo komisija
Pirmininkas doc. dr. Pavel Lavrinec
Nariai:
dr. Linara Bartkuvienė,
dr. Daumantas Katinas,
Giedrė Tiškevičiūtė (studentų atstovė),
Aistė Vekerotaitė (studentų atstovė),
Marija Rinkevičiūtė (studentų atstovė).
Filologijos fakulteto akademinės etikos komisija
Pirmininkas doc. dr. Vytautas Ališauskas
Nariai:
prof. Bonifacas Stundžia,
prof. Algis Kalėda,
prof. Ligija Kaminskienė,
Benas Arvydas Grigas (studentų atstovas),
Anželika Gasperovič (studentų atstovė).
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Tarybos pirmininkas

doc. dr. Antanas Smetona

Tarybos sekretorius

prof. dr. Vytautas Kardelis
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