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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: Baltistikos katedros prof. dr. Birutės Jasiūnaitės prašymas dėl profesoriaus
pedagoginio vardo suteikimo.
NUTARTA: remiantis VU profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos 2 p.,
pritarti, kad Baltistikos katedros prof. dr. Birutei Jasiūnaitei būtų suteiktas profesoriaus
pedagoginis vardas.

IV. SVARSTYTA: teikimas Rektoriaus apdovanojimui: a) geriausio tarptautinio projekto, b)
geriausio taikomojo projekto, c) geriausios publikacijos. Klausimą pristatė prodekanė prof. R.
Rudaitytė. Lietuvių kalbos katedra teikė projektą Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės
funkcijos baltų kalbose (vadovas prof. habil. dr. Axel Holvoet, Lietuvių kalbos katedra) Vilniaus
universiteto mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus atrankos konkursui.
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NUTARTA: atsižvelgiant į tai, kad tarptautinio projekto individualaus ir kolektyvinio
darbo metai davė apčiuopiamų rezultatų (prestižinėje užsienio leidykloje išleistas
straipsnių rinkinys Grammatical Relations and Their Non-Canonical Encoding in
Baltic, collection of articles edited by Axel Holvoet & Nicole Nau, AmsterdamPhiladelphia: John Benjamins, 2014 https://benjamins.com/#catalog/books/vargreb.1/main),
teikti projektą Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose
(vadovas prof. habil. dr. Axel Holvoet, Lietuvių kalbos katedra) Vilniaus universiteto
mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus atrankos konkursui.
V. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai (recenzijos pridedamos):

a. Baltistikos katedros doc. dr. Daivos Sinkevičiūtės mokymo priemonė „Tikrinė lietuvių
kalbos leksika. Pagrindiniai sluoksniai. Užduotys studentams“
b. Vokiečių filologijos katedros doc. dr. Dianos Šileikaitės-Kaishauri mokymo

priemonė „Einführung in die phonetik und phonologie des deutschen. Basiswissen,
Aufgaben und Literaturhinweise“ (Vokiečių kalbos fonetikos ir fonologijos įvadas.
Dalyko pagrindai, užduotys ir nuorodos į literatūrą) ir VU vadovėlio statusas.
c. Klasikinės filologijos katedros doc. N. Juchnevičienės ir dr. M. Strockio mokymo

priemonė „Senosios graikų kalbos chrestomatija“.
d. Lietuvių kalbos katedros prof. dr. Vytauto Kardelio mokymo priemonė „Lietuvių

kalbos istorijos pradmenys. Vokalizmas ir prozodija (Paskaitų konspektas)“.

NUTARTA:
pritarti, kad Baltistikos katedros doc. dr. Daivos Sinkevičiūtės mokymo priemonė „Tikrinė
lietuvių kalbos leksika. Pagrindiniai sluoksniai. Užduotys studentams“ būtų publikuojama.
Pritarti, kad Vokiečių filologijos katedros doc. dr. Dianos Šileikaitės-Kaishauri mokymo
priemonė „Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen. Basiswissen, Aufgaben
und Literaturhinweise“ (Vokiečių kalbos fonetikos ir fonologijos įvadas. Dalyko pagrindai,
užduotys ir nuorodos į literatūrą) būtų publikuojama. Pritarti, kad mokymo priemonei būtų
suteiktas VU vadovėlio statusas.
Pritarti, kad Klasikinės filologijos katedros doc. N. Juchnevičienės ir dr. M. Strockio
mokymo priemonė „Senosios graikų kalbos chrestomatija“ būtų publikuojama.
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Pritarti, kad Lietuvių kalbos katedros prof. dr. Vytauto Kardelio mokymo priemonė
„Lietuvių kalbos istorijos pradmenys. Vokalizmas ir prozodija (Paskaitų konspektas)“ būtų
publikuojama.

Tarybos pirmininkas

doc. dr. Antanas Smetona

Tarybos sekretorius

prof. dr. Vytautas Kardelis

3

