
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORANTŪROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017-10-27, Nr. 12 
 

Dalyvavo 7 iš 11 Komiteto narių. 
 

I. SVARSTYTA: 2017 metais įstojusių doktorantų studijų planų tvirtinimas: Adamaitytės Agatos, 

Buožytės Eleonoros, Čenio Tomo, Dzikaitės Jurgos, Kundrotaitės Aušros, Liubertaitės Eimantės, 

Mackevič Anos Marijos, Repečkaitės-Bagdonės Karolinos. 

 

NUTARTA: patvirtinti 2017 metais įstojusių doktorantų studijų planus. 

 

II. SVARSTYTA: doktorantų, baigusių trečiuosius studijų metus, atestacija. 

 

NUTARTA: remiantis doktorantų svarstymo katedrose protokolais ir doktorantų ataskaitomis 

atestuoti šiuos doktorantus: 

 

 

 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

F I L O L O G I J O S  

F A K U L T E T A S  

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Atestacija Doktorantūros komitete 

1.  Girininkaitė Veronika Atestuota 

2.  Gluščevskij Dmitrij Atidėti atestaciją iki 2018-01-15 

3.  Jaskelevičiūtė Simona Atestuota 

4.  Katinienė Violeta Atestuota 

5.  Kazakėnaitė Ernesta Atestuota 

6.  Makauskaitė Indrė Atestuota 

7.  Mitunevičiūtė Inga Atestuota 

8.  Stasiūnaitė Ieva Atestuota 



III. SVARSTYTA: doktorančių Simonos Jaskelevičiūtės, Ernestos Kazakėnaitės, Ievos Stasiūnaitės, 

Veslavos Sideravičienės prašymai tikslinti disertacijų temas.  

  

NUTARTA: patvirtinti tokius disertacijų temų keitimus: 

a) Doktorantės Simonos Jaskelevičiūtės disertacijos temą Marijinė raštija Lietuvos Didžiojoje 

Kunigaikštystėje XVI–XVII a. patikslinti taip: Lotyniškoji Marijinė raštija Lietuvos Didžiojoje 

Kunigaikštystėje XVII a. 

b) Doktorantės Ernestos Kazakėnaitės disertacijos temą XVI–XVII  a. spausdinti liuteronų Biblijos 

ir jos fragmentų vertimai į latvių kalbą: tarpusavio ryšiai ir įtakos patikslinti taip: XVI–XVII  a. 

liuteronų latviškųjų Biblijos fragmentų sąsajos su Glücko Biblijos vertimu (1685–1694). 

c) Doktorantės Ievos Stasiūnaitės disertacijos temą Lietuviškų ir angliškų prielinksnių polisemija: 

nuo konkrečios prie abstrakčios reikšmės patikslinti taip: Angliškų ir lietuviškų prielinksnių 

UNDER, BELOW ir PO, ŽEMIAU polisemija: nuo konkrečios prie abstrakčios reikšmės. 

d) Doktorantės Veslavos Sideravičienės disertacijos temą Neoficialieji Vilniaus miesto 

urbanonimai patikslinti taip: Neoficialiųjų Vilniaus urbanonimų sudarymo polinkiai lietuvių 

jaunimo kalboje. 

  

IV. SVARSTYTA: doktorantės Ingos Mitunevičiūtės disertacijos vadovo tvirtinimas.  

  

NUTARTA: doktorantės Ingos Mitunevičiūtės disertacijos vadovu patvirtinti doc. dr. Kęstutį Urbą. 

 

V. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro 

doktorantės Virginijos Cibarauskės disertacijos „Literatūrinė biografija kaip kultūros atminties 

struktūra: N. Miliauskaitės ir S. Parulskio atvejai“ gynimo tarybos sudarymas. Darbo vadovė doc. 

dr. Dalia Satkauskytė. 

NUTARTA: Doktorantūros komiteto nariai susipažino su išsamiu disertacijos svarstymu A. J. 

Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre bei komiteto paskirtų dviejų išorinių recenzentų 

nuomone. Konstatuojama, kad Virginija Cibarauskė išlaikė visus egzaminus, turi užtektinai 

mokslinių straipsnių, disertacijos medžiaga aprobuota tarptautinėse konferencijose. 

Doktorantūros komitetas priėmė sprendimą, kad disertacija atitinka daktaro disertacijai keliamus 

reikalavimus ir gali būti teikiama viešam gynimui. 

Doktorantūros komitetas teikia Vilniaus universiteto Rektoriui tokios sudėties A. J. Greimo 

semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantės Virginijos Cibarauskės disertacijos gynimo 

tarybą: 

1. Prof. dr. Reda Pabarčienė (pirmininkė) (Lietuvos edukologijos universitetas, humanitariniai 

mokslai, filologija – 04H). 

2. Dr. Rimantas Kmita (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 

3. Prof. dr. Dalia Kuizinienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija 

– 04H). 



4. Dr. Donata Mitaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 

5. Doc. dr. Birutė Meržvinskytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 

04H). 

 

Disertacija ginama lietuvių kalba, gynimo data ir vieta – 2017 m. gruodžio 8 d., Vilniaus 

universitetas, Filologijos fakultetas, K. Donelaičio auditorija. 

Doktorantūros komitetas tvirtina adresatų, kuriems bus siunčiamas pranešimas apie numatomą 

ginti disertaciją ir disertacijos santrauką, sąrašą. 

 

VI. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro 

doktoranto Pauliaus Jevsejevo disertacijos „Sigito Gedos poetinis idiolektas“ gynimo tarybos 

sudarymas. Darbo vadovė doc. dr. Dalia Satkauskytė. 

NUTARTA: Doktorantūros komiteto nariai susipažino su išsamiu disertacijos svarstymu A. J. 

Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre bei komiteto paskirtų dviejų išorinių recenzentų 

nuomone. Konstatuojama, kad Paulius Jevsejevas išlaikė visus egzaminus, turi užtektinai mokslinių 

straipsnių, disertacijos medžiaga aprobuota tarptautinėse konferencijose. 

Doktorantūros komitetas priėmė sprendimą, kad disertacija atitinka daktaro disertacijai keliamus 

reikalavimus ir gali būti teikiama viešam gynimui. 

Doktorantūros komitetas teikia Vilniaus universiteto Rektoriui tokios sudėties A. J. Greimo 

semiotikos ir literatūros teorijos centro doktoranto Pauliaus Jevsejevo disertacijos gynimo tarybą: 

1. Prof. dr. Skirmantas Valentas (pirmininkas) (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 

2. Prof. dr. Nijolė Kašelionienė (Lietuvos edukologijos universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 

3. Doc. dr. Rita Tūtlytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H). 

4. Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas (Lietuvos edukologijos universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 

5. Dr. vyriaus. m. darb. Audronė Žukauskaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai 

mokslai, filologija – 04H). 

 

Disertacija ginama lietuvių kalba, gynimo data ir vieta – 2017 m. gruodžio 15 d., Vilniaus 

universitetas, Filologijos fakultetas, K. Donelaičio auditorija. 

Doktorantūros komitetas tvirtina adresatų, kuriems bus siunčiamas pranešimas apie numatomą 

ginti disertaciją ir disertacijos santrauką, sąrašą. 

 



VII.  SVARSTYTA: Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto docentės dr. Ingos 

Vidugirytės-Pakerienės doktorantūros studijų dalyko sando „Literatūra ir erdvės tyrimai“ 

tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto docentės dr. Ingos 

Vidugirytės-Pakerienės doktorantūros studijų dalyko sandą „Literatūra ir erdvės tyrimai“ 

 

 

Posėdžio pirmininkas    prof. dr. Vytautas Kardelis 

 

 

Posėdžio sekretorė    Julija Šabasevičiūtė 


