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Dalyvavo 19 iš 20 Tarybos narių. 

 

Posėdyje dalyvavo Vilniaus universiteto Rektorius prof. Artūras Žukauskas. Rektorius kalbėjo 

apie apie numatomas permainas universitete, išdėstė savo strateginius tikslus, atsakė į Tarybos narių 

klausimus.  

 

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.  

 

NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti. 

 

II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.  

 

NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti. 

 

III. SVARSTYTA: Polonistikos centro doc. dr. Kristinos Rutkovskos prašymas leisti 

kūrybinių atostogų. Per vieno semestro kūrybines atostogas doc. dr. Kristina Rutkovska 

įsipareigoja: 

1. parengti mokslinę studiją apie lenkų kalbą Konstantino Sirvydo postilėje „Punktai sakymų“.  

Studija sudarys monografijos dalį, kurioje bus aptarta postilės struktūra, ištirti jos sluoksniai 
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(ypač biblinis), biblinė frazeologija bei onomastika. Monografija yra rengiama kartu su 

lituaniste V. Vasiliauskiene ir planuojama išleisti 2016 m. sausio mėn. 

2. Dalyvauti Baltistų kongrese Vilniuje 2015 spalio mėnesį su pranešimu (gautas kvietimas). 

3. Dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tarmių statutas kalboje ir kultūroje“ 

(„Status gwary w języku i kulturze“) Krokuvoje, Lenkų kalbos institute  2015 rugsėjo  14-15 

d. Parengtos tezės, tema pratvirtinta. 

Parengti straipsnį apie leksinius lituanizmus Jano Karlovičiaus „Lenkų tarmių žodyne“. 

 

NUTARTA: išleisti Polonistikos centro doc. dr. Kristiną Rutkovską kūrybinių atostogų nuo 

2015 m. rugsėjo 1 d. Iki 2016 m. sausio 31 d. ir patvirtinti darbo planą. Įpareigoti atostogoms 

pasibaigus atsiskaityti Taryboje. 

 

IV. SVARSTYTA: katedrų vedėjų rinkimas. Klausimą pristatė dekanas doc. dr. A. Smetona. 

Lituanistinių studijų katedra į vedėjos pareigas teikė prof. dr. Meilutę Ramonienę, Vertimo studijų 

katedra į vedėjos pareigas teikė prof. dr. Nijolę Maskaliūnienę. 

 

NUTARTA: Lituanistinių studijų katedros vedėja bendru sutarimu išrinkta prof. dr. Meilutė 

Ramonienė, Vertimo studijų katedros vedėja bendru sutarimu išrinkta prof. dr. Nijolė 

Maskaliūnienė. 

 

V. SVARSTYTA: Lietuvių kalbos katedros doktorantės Benitos Riaubienės daktaro 

disertacijos „Rezultatinė antrinė predikacija Europos kalbose“ gynimo tarybos, oponentų, 

gynimo datos ir adresatų sąrašo tvirtinimas. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią Lietuvių kalbos katedros doktorantės Benitos Riaubienės 

daktaro disertacijos „Rezultatinė antrinė predikacija Europos kalbose“ gynimo tarybą ir 

oponentus: 

Pirmininkė: 

doc. dr. Inesa Šeškauskienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H) 

Nariai: 

prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija - 04H) 

doc. dr. Violeta Kalėdaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 

04H) 
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dr. Rolandas Mikulskas (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H) 

doc. dr. Vaiva Žeimantienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H) 

 

Oponentai: 

prof. dr. Johan van der Amvera (Antverpeno universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 

04H) 

prof. dr. Östen Dahl (Stokholmo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H) 

Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2015 m. birželio mėn. 26 d. 14 val. 

 

VI. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai: 

a) Lituanistinių studijų katedros kolektyvinė monografija „Emigrantai: kalba ir tapatybė“ 

(mokslinė redaktorė prof. Meilutė Ramonienė); 

b) Rusų filologijos katedros mokslo staripsnių rinkinys „Heterotopijos: pasaulis, ribos, 

pasakojimai“ (sud. prof. dr. Galina Michailova, doc. dr. Inga Vidugirytė, doc. dr. Pavel 

Lavrinec). 

c) Anglų filologijos katedros dr. J. Šinkūnienės studija „Lietuviškojo humanitarinių ir 

socialinių mokslų diskurso ypatybės“. 

 

NUTARTA:  

pritarti, kad Lituanistinių studijų katedros kolektyvinė monografija „Emigrantai: kalba ir 

tapatybė“ (mokslinė redaktorė prof. Meilutė Ramonienė) būtų publikuojama. 

Pritarti, kad Rusų filologijos katedros mokslo staripsnių rinkinys „Heterotopijos: pasaulis, 

ribos, pasakojimai“ (sud. prof. dr. Galina Michailova, doc. dr. Inga Vidugirytė, doc. dr. Pavel 

Lavrinec)būtų publikuojamas.  

Pritarti, kad Anglų filologijos katedros dr. J. Šinkūnienės studija „Lietuviškojo 

humanitarinių ir socialinių mokslų diskurso ypatybės“ būtų publikuojama. 

 

VII. SVARSTYTA: studijų programų komitetų siūlomų keitimų privalomųjų dalykų bloke 

tvirtinimas: Rusistikos, Intermedialių literatūros studijų, Klasikinės filologijos (MA) studijų 

programose. Klausimą pristatė prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė. 

 

NUTARTA: atlikti tokius keitimus privalomųjų dalykų bloke Rusistikos, Intermedialių 

literatūros studijų ir Klasikinės filologijos (MA) studijų programose: 
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Rusistika: trečiame semestre vietoj dalyko "Mokslo tiriamasis darbas" (13 kr.) skelbti dalyką 

"Mokslinio teksto kūrimas" (7 kr.); padidinti dalyko "Moderniosios rusų literatūros 

aktualijos" kreditų skaičių (iš 6 į 7). Likusius 5 kreditus perkelti į pasirenkamųjų dalykų 

bloką; atnaujinti pasirenkamųjų dalykų sąrašą. 

Intermedialios literatūros studijos: pirmame semestre vietoj privalomojo dalyko "Reikšminė 

diskursų analizė" skelbti dalyką "Drama tarp literatūros ir teatro" (perkelti iš pasirenkamųjų, 

o "Reikšminė diskursų analizė" nukeliama į pasirenkamuosius); keisti kai kurių privalomųjų 

dalykų dėstymo eiliškumą programos semestruose; atnaujinti pasirenkamųjų dalykų sąrašą. 

Klasikinė filologija: sumažinti dviejų privalomųjų dalykų ("Archajinės ir klasikinės graikų 

kultūros paradigmos" ir "Helenizmo kultūrinės paradigmos") auditorinių valandų skaičių (iš 

96 į 64); antrame semestre skelbti dalyką "Mokslinio teksto kūrimas" (5 kr., 32 val. seminarų) 

vietoj dalyko "Mokslo tiriamasis darbas" (5 kr., 16 val. konsultacijų); atnaujinti 

pasirenkamųjų dalykų sąrašą. 

 

VIII. SVARSTYTA: Studijų komitetų tvirtinimas. Bakalauro studijų programos „Anglų filologija“ 

pirmininko tvirtinimas. Dėl didelio užimtumo pirmininkės pareigų atsisakius doc. dr. Jolantai 

Šinkūnienei į studijų komiteto pirmininkes pasiūlyta dr. Linara Bartkuvienė. 

 

NUTARTA: nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. bakalauro studijų programos „Anglų filologija“ 

pirmininke patvirtinti Anglų filologijos katedros dr. Linarą Bartkuvienę. 

 

 

IX. SVARSTYTA: J. A. Greimo semiotikos ir literatūros centro prašymas dėl prof. Kęstučio 

Nastopkos afiliacijos pratęsimo. 

 

NUTARTA: pritarti, kad prof. Kęstučio Nastopkos afiliacija būtų pratęsta. 

 

Posėdžio pabaigoje doc. dr. J. Pakerys informavo Tarybą, kad atsistatydino iš Baltistikos karedros 

vedėjo pareigų. 

 

 

 

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


