
  
  

FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDIJŲ KOLEGIJOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 2019-06-21, Nr. 12 (2.2) 180000-KT-52 

Dalyvavo 15 Studijų kolegijos narių iš 19: doc. dr. Linara Bartkuvienė (SK pirmininkė), studijų 
prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Birutė Ryvitytė, prof. dr. Danutė Balšaitytė, 
doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson, doc. dr. Dainius Būrė, doc. dr. Loreta Vilkienė, doc. dr. 
Viktorija Ušinskienė, prof. dr. Brigita Speičytė, asist. dr. Jūratė Levina, doc. dr. Dagnė Beržaitė, asist. 
dr. Jurgita Katkuvienė, dr. Daumantas Katinas (delegavo doc. dr. Virginija Masiulionytė). doc. dr. 
Nijolė Juchnevičienė (Vilniaus universiteto BUS komisijos pirmininkė, delegavo doc. dr. Audronė 
Kučinskienė). 

DARBOTVARKĖ 

1. SK posėdžio darbotvarkės ir 2019-03-15 SK posėdžio protokolo tvirtinimas (SK 
pirmininkė doc. dr. Linara Bartkuvienė). 

2. BA programos Lenkų filologija tarptautinimas: programos variantas užsienio 
studentams. Pristatė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri. 

3. BUS dalyko „Lietuvos literatūra ir sąmoningumo istorija“ aprašo svarstymas. Pristatė 
prof. dr. Brigita Speičytė. 

4. BA pasirenkamojo dalyko „Skaitmeninės humanitarikos įvadas“ aprašo svarstymas. 
Pristatė prof. dr. Brigita Speičytė. 

5. BUS dalyko „Vaikų literatūros klasika“ pakeitimai. Pristatė prof. dr. Brigita Speičytė. 
6. Naujos, skirtos užsienio studentams BA programos Lietuvių kalba, kultūra, 

visuomenė koncepcijos svarstymas. Pristatė doc. dr. Loreta Vilkienė. 
 

1. SVARSTYTA: SK posėdžio darbotvarkės ir 2019-03-15 SK posėdžio protokolo tvirtinimas 
(SK pirmininkė doc. dr. Linara Bartkuvienė). 

 
NUTARTA (vienbalsiai): Patvirtinti SK posėdžio darbotvarkę ir 2019-03-15 įvykusio SK 

posėdžio protokolą (SK nariams protokolas buvo išsiųstas tik 2019-06-21 posėdžio išvakarėse). 
 

 
2. SVARSTYTA: Dėl BA programos „Lenkų filologija“ (dėstomoji kalba – lenkų k.) 

tarptautinimo: programos variantas užsienio studentams. Pristatė doc. dr. Diana Šileikaitė-
Kaishauri. 

Nuo 2020 m. ketinama leisti užsienio šalių studentams (jau žinoma, kad būtų norinčiųjų studijuoti 
iš Baltarusijos ir Ukrainos) rinktis BA studijų programą „Lenkų filologija“. Studijų programos 



dalykai būtų dėstomi lenkų ir anglų kalbomis. Užsienio studentai, įsiliedami į bendrą priimtųjų į 
„Lenkų filologiją“ srautą, užtikrintų pastarosios BA studijų programos vykdymą. 
NUTARTA (vienbalsiai): Pritarti BA studijų programos „Lenkų filologija“, skirtos užsienio 
studentams, koncepcijai. Nuo 2020 m. siūlyti užsienio piliečiams „Lenkų filologijos“ bakalauro 
studijų programos variantą lenkų dėstomąja kalba. 

 
3. SVARSTYTA: BUS dalyko „Lietuvos literatūra ir sąmoningumo istorija“ (koordinauojantis 

dalyko dėstytojas doc. dr. Darius Kuolys) aprašas. Pristatė prof. dr. Brigita Speičytė. 
Šiuo nauju BUS dalyku siekiama Vilniaus universiteto studentams pristatyti lietuvių literatūroje 
atsispindinčią tautos mentaliteto, sąmoningumo raidą. Doc. dr. Loreta Vilkienė pasiteiravo, ar nėra 
privaloma BUS dalyko kontaktines valandas išskirstyti į 16 val. paskaitų ir 32 val. seminarų 
(dalyko apraše BUS dalykui „Lietuvos literatūra ir sąmoningumo istorija“ numatytos 24 val. 
paskaitų ir 24 val. seminarų). Vilniaus universiteto BUS komisijos pirmininkė doc. dr. Nijolė 
Juchnevičienė patikslino, kad paskaitų ir seminarų valandų skirstymas tik į 16 val. paskaitų ir 32 
val. seminarų nėra privalomas. Paskaitų ir seminarų valandas galima numatyti ir kitaip, svarbu, kad 
bendras kontaktinių valandų skaičius būtų 48 val.  
Asist. dr. Jūratė Levina atkreipė dėmesį, kad dalyko apraše yra numatyta, jog dalį kaupiamojo 
vertinimo sudaro studento pranešimas semestro pabaigoje. Kiek studentų planuojama priimti į šį 
BUS dalyką ir ar įmanoma, esant tokiam valandų skirstymui, visiems dalyką pasirinkusiems 
klausytojams pristatyti savo pranešimus (minimalus BUS dalyko klausytojų skaičius–50)? Doc. dr. 
Nijolė Juchnevičienė atsakė, kad galimas šio BUS dalyko seminarų iššūkis koordinuojančiam 
dalyko dėstytojui doc. dr. Dariui Kuoliui yra žinomas. Doc. dr. Darius Kuolys planuodamas BUS 
dalyko valandas rėmėsi jau siūlomų studentams BUS dalykų pavyzdžiais. 

Doc. dr. Linara Bartkuvienė iškėlė klausimą, ar apskritai yra reikalinga, jog dalį kaupiamojo 
vertinimo sudarytų studentų darbas seminarų metu. Kartais seminarų metu studentų atliktos 
užduotys ar išsakytos mintys būna nevertintinos, tačiau studentai tikisi įvertinimo. Ar būtina dalykų 
dėstytojams numatyti balus už darbą seminarų metu, žymėtis ir jį vertinti, jei ruošimasis 
seminarams yra būtinas ir netgi privalomas gilinantis į dėstomą dalyką? 
Doc. dr. Loreta Vilkienė atsakė, kad studentų darbą seminarų metu vertinti reikėtų, kadangi tai yra 
paskata studijuoti, mokytis kalbų. Dalyko dėstytojui tikrai yra įmanoma stebėti, sekti, kaip studentai 
pasiruošia seminarams. Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson ir studijų prodekanė doc. dr. 
Diana Šileikaitė-Kaishauri taip pat pritarė, kad studentų darbo vertinimas seminarų metu yra ir 
naudingas, ir reikalingas. Anot doc. dr. Nijolės Juchnevičienės, seminarai pirmiausia yra skirti ne 
dėstytojams, bet studentams, todėl teisinga, jog studentų darbas seminarų metu yra vertinamas. 

NUTARTA (vienbalsiai): Pritarti naujo BUS dalyko „Lietuvos literatūra ir sąmoningumo 
istorija“ (koordinuojantis dėstytojas – doc. dr. Darius Kuolys) aprašui ir teikti jį svarstyti 
Filologijos fakulteto Taryboje. Rekomenduojama, kad BUS dalyką pristatytų koordinuojantis 
dalyko dėstytojas. 
 

4. SVARSTYTA: BA pasirenkamojo (bendrafakultetinio) dalyko „Skaitmeninės humanitarikos 
įvadas“ aprašas. Pristatė prof. dr. Brigita Speičytė. 



BKKI asistentė dr. Ernesta Kazakėnaitė ir TKI doktorantė Justina Mandravickaitė parengė 
pasirenkamąjį dalyką, kuris tikimasi, kad galėtų būti įdomus ir naudingas įvairių filologijų 
studentams. Pasirenkamasis dalykas „Skaitmeninės humanitarikos įvadas“ siūlomas pavasario sem. 
Kitas dalyko dėstytojas – TKI asistentas dr. Audrius Valotka ketina pristatyti (dalyką 
pasirinkusiems studentams) projektą LIEPA (projektas, kuriuo siekiama, ateities technologijų 
valdymui pritaikyti lietuvišką šneką). Galbūt į projekto LIEPA 2 vykdymą būtų galima įtraukti ir 
studentus. Numatomi seminarai studentams apmokyti. 

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė paklausė, ar Filologijos fakulteto studentams pakaks laiko įsigilinti į 
kitas dalyko paraše numatytas skaitmeninės humanitarikos kryptis (istoriją, filosofiją, archeologiją). 
Gal reikėtų koncentruotis tik į filologiją ir dalyką pavadinti „Skaitmeninės filologijos įvadu“? 
Prof. dr. Brigita Speičytė atsakė, kad šiuo pasirenkamuoju dalyku siekiama supažindinti studentus 
su skaitmenine humanitarika apskritai, neakcentuojant kurios nors jos krypties (filologijos, istorijos, 
archeologijos). Vėliau, esant poreikiui, dalyko aprašą būtų galima koreguoti. 

Prof. dr. Jonė Grigaliūnienė pasiteiravo, ar pakankami bus Filologijos fakulteto turimi 
kompiuteriniai ištekliai šio dalyko dėstymui, kadangi labai dažnai su skaitmeninėmis 
technologijomis susijusių dalykų dėstymą apsunkina nesklandus programinės įrangos ir 
kompiuterių veikimas. Anot profesorės, studentams pirmiausia būtina pademonstruoti skaitmeninių 
technologijų taikymą dėstomam dalykui. 
Doc. dr. Loreta Vilkienė pastebėjo, kad reikėtų pataisyti dalyko (modulio) apraše nurodytų vieno iš 
siekinių formuluotę: „gebėjimą pakartoti“ pakeisti į „gebėjimą taikyti“. 
Doc. dr. Nijolės Juchnevičienės nuomone, dalyko (modulio) apraše reikėtų patikslinti vertinimo 
metoduose numatytą kaupiamąjį vertinimą ir reikalavimus studijuojančiajam. 
Doc. dr. Diana Šileikeikaitė-Kaishauri pastebėjo, kad dalyko (modulio) apraše numatytos 
privalomosios literatūros sąraše yra nurodytas leidinys, parašytas vokiečių kalba. Privalomosios 
literatūros sąraše turėtų būti nurodyti leidiniai anglų kalba. Kitomis kalbomis parašyti leidiniai 
patenka į papildomosios literatūros sąrašą. Taip pat, studijų prodekanė atkreipė dėmesį, kad dalyko 
apraše nėra nurodytų dalyko (modulio) tikslų. 

Asist. dr. Jūratė Levina pasiūlė dalyko apraše paminėti, kad skaitmeninė humanitarika yra paremta 
filologine metodika, kadangi tai yra darbas su šaltiniais (tekstais). 

NUTARTA (vienbalsiai): Pataisius BA pasirenkamojo (bendrafakultetinio) dalyko „Skaitmeninės 
humanitarikos įvadas“ aprašą, siūlyti įvairių filologijų SPK įsitraukti šį dalyką į savo studijų 
programas. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl BUS dalyko „Vaikų literatūros klasika“ pakeitimų. Pristatė prof. dr. Brigita 
Speičytė. 

LKVTI asistentė dr. Jurgita Žana Raškevičiūtė-Andriukonienė nuo 2019–2020 m. pavasario sem. 
perima doc. dr. Kęstučio Urbos parengto BUS dalyko „Vaikų literatūros klasika“ dėstymą. Dr. 
Jurgita Žana Raškevičiūtė-Andriukonienė nuo 2018–2019 m. m. pavasario semestro ruošėsi šio 
dalyko dėstymui, dirbo kartu su doc. dr. Kęstučiu Urba, stebėjo BUS dalyko dėstymą. Nuo 2019–
2020 m. pavasario semestro „Vaikų literatūros klasika“ bus dėstoma, pagal atnaujintą dalyko 
(modulio) aprašą. 



Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė pasiūlė aiškiai nurodyti privalomosios literatūros sąraše, kad kūrinius 
galima skaityti pasirinktinai pagal paskaitos temą. Kadangi tikrai ne visi šį BUS dalyką pasirinkę 
studentai bus perskaitę visus privalomosios literatūros sąraše esančius kūrinius. 

Doc. dr. Loreta Vilkienė paklausė, ar nebūtų įmanoma daugiau valandų numatyti dalyko 
seminarams, ne paskaitoms, kadangi tikrai atsiras studentų, norinčių aptarti, nagrinėti perskaitytus 
kūrinius, padedant koordinuojančiam dalyko dėstytojui suvokti tai, kas slypi vaikams skirtoje 
literatūroje. Doc. dr. Loretos Vilkienės nuomone šis kursas turėtų prisidėti prie aktyviai 
dalyvaujančių seminaruose, mąstančių, svarstančių studentų ugdymo. 
Prof. dr. Brigita Speičytė atsakė, kad tokią, kokia yra dabar, BUS dalyko struktūrą buvo numatęs 
doc. dr. Kęstutis Urba. Siūlymas keisti paskaitų ir seminarų valandų paskirstymą bus perduotas 
naujai dalyko dėstytojai - dr. Jurgitai Žanai Raškevičiūtei-Andriukonienei. 

Asist. dr. Jūratė Levina išsakytas mintis papildė sakydama, kad siūlymą keisti paskaitų ir seminarų 
valandų pasiskirstymą reikėtų perduoti dalyko dėstytojai, tačiau iš tiesų bus labai sunku pasiekti, 
kad visi šį BUS dalyką pasirinkę studentai patys atrastų tai, ko skaitytojus moko vaikų literatūra. 
Taip pat asist. dr. Jūratė Levina paprašė, kad ateityje rengdami dalykų aprašus dėstytojai literatūros 
sąrašuose nurodytų ir literatūros vertėjus (jei dalyko apraše numatyta verstinė literatūra). 
NUTARTA (vienbalsiai): Pritarti BUS dalyko „Vaikų literatūros klasika“ koordinuojančio 
dėstytojo pasikeitimui (doc. dr. Kęstutį Urbą keičia dr. Jurgita Žana Raškevičiūtė-Andriukonienė). 
Pritarti su pataisymais BUS dalyko „Vaikų literatūros klasika“ aprašui ir teikti jį svarstyti 
Filologijos fakulteto Taryboje. Rekomenduojama, kad BUS dalyką pristatytų koordinuojantis 
dalyko dėstytojas. 

6. SVARSTYTA: Dėl naujos, skirtos užsienio studentams BA programos „Lietuvių kalba, 
kultūra, visuomenė“ koncepcijos. Pristatė doc. dr. Loreta Vilkienė. 

Šios studijų programos atsiradimą paskatino Vilniaus universiteto sutartis su Pekino užsienio 
studijų universitetu. Studijų programos trukmė – treji metai. Anot doc. dr. Loretos Vilkienės, 
padedant studijų prodekanei doc. dr. Dianai Šileikaitei-Kaishauri, stengtasi, kad ši studijų programa 
būtų aktuali ne tik Pekino užsienio studijų universiteto studentams, tačiau ir kitų užsienio šalių 
studentams bei į užsienį emigravusiems LR piliečiams (pilnamečiams jų vaikams). 
Vis dėlto ši studijų programa pirmiausia buvo rengta Pekino užsienio studijų universiteto 
studentams. Pagal esamą koncepciją Pekino studentai lietuvių kalbos studijas pradės Pekino 
universitete (vieni metai), tęs Vilniaus universitete (vieni metai), po to – Pekino universitete (vieni 
metai) ir baigs Vilniaus universitete (trejų metų BA studijos). Studentų iš Pekino studijas finansuos 
Kinijos vyriausybė. 

Doc. dr. Birutė Ryvitytė palaikė doc. dr. Loretos Vilkienės išsakytus lūkesčius, šia BA studijų 
programa sudominti emigravusius LR piliečius (pilnamečius jų vaikus). Tačiau doc. dr. Birutė 
Ryvitytė suabejojo, ar šios programos studentams pakaks trejų metų studijų BA baigiamajam 
darbui parašyti (baigiamasis darbas turėtų būti parašytas lietuvių kalba). 

Doc. dr. Loreta Vilkienė atsakė, kad apie šį galimą sunkumą (jei turime galvoje esamus studentus iš 
Pekino universiteto) studijų programos rengimo grupei yra žinoma. Svarstyta mintis suburti 
Filologijos fakulteto studentus lituanistus, kurie galėtų padėti Pekino universiteto studentams 
taisant jų BA baigiamųjų darbų kalbą. Filologijos fakulteto studentams šią veiklą būtų galima 
įskaityti kaip profesinę praktiką. Be to, BA baigiamąjį darbą „Lietuvių kalbos, kultūros, 
visuomenės“ programos studentai galėtų rengti semestrinių rašto darbų pagrindu. 



Prof. dr. Brigita Speičytė paklausė, ar nebūtų tikslinga į šias filologijos krypties studijas įtraukti 
disciplinų, supažindinančių su Lietuvos menu, menotyra tam, kad programos absolventai galėtų 
dirbti kultūros ar diplomatijos srityje. 

Doc. dr. Loreta Vilkienė atsakė, kad „Lietuvių kalbos, kultūros, visuomenės“ programa buvo 
pradėta rengti kaip regiono studijų programa, tačiau paaiškėjo, kad programa neatitinka regiono 
studijų programos apraše nurodytų reikalavimų. Filologinių programų rengimo aprašas nėra 
parengtas, todėl ir griežtų reikalavimų filologinėms programoms nėra. Šios BA studijų programos 
rengimo grupės laukia nemenki iššūkiai ruošiant numatytus dėstyti kursus, kadangi pastarieji turės 
būti ne gilinamojo, bet veikiau pažintinio, lyginamojo pobūdžio ir istoriškai nenutolę nuo dabartinių 
laikų. 
Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri pasiūlė apsvarstyti mintį, ar nevertėtų padidinti šios studijų 
programos trukmę iki ketverių metų (trejų metų BA studijos galiotų tik Pekino universiteto 
studentams). Tada būtų galima tikėtis daugiau stojančiųjų į šią studijų programą. 

Doc. dr. Loreta Vilkienė atsakė, kad būtų puiku, jei ši BA studijų programa sulauktų daugiau 
stojančiųjų iš įvairių šalių, tačiau sutartis su Pekino užsienio studijų universitetu įpareigoja, kad 
„Lietuvių kalbos, kultūros, visuomenės“ programos trukmė būtų treji metai. Doc. dr. Nijolė 
Juchnevičienė pritarė, kad gali kilti keblumų rengiant diplomus absolventams, jei studijų programos 
trukmė bus ketveri metai, o bakalauro diplomus studentams reikės išduoti po trejų studijų metų. Be 
to, trejų, o ne ketverių metų bakalauro studijos tikrai galėtų sulaukti stojančiųjų susidomėjimo. 

NUTARTA (vienbalsiai): Pritarti BA programos „Lietuvių kalba, kultūra, visuomenė“, skirtos 
užsienio studentams, koncepcijai ir teikti ją svarstyti Filologijos fakulteto Taryboje. 

 
 

 
Studijų kolegijos pirmininkė   doc. dr. Linara Bartkuvienė 

 
 

 
Posėdžio protokolą parengė studijų koordinatorė (krūviai)  Viktorija Staišiūnaitė 


