
  

  

 

 

FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDIJŲ KOLEGIJOS VIRTUALAUS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 2021-01-25, Nr. (2.2 E) 180000-KT- 

 

Dalyvavo 20 Studijų kolegijos narių iš 21: doc. dr. Linara Bartkuvienė (SK pirmininkė), studijų 

prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, prof. dr. Jonė Grigaliūnienė, prof. dr. Vytautas Bikulčius, 

prof. dr. Danguolė Melnikienė, prof. dr. Brigita Speičytė, prof. dr. Loreta Vilkienė, doc. dr. Jūratė Levina, 

doc. dr. Rita Juknevičienė, doc. dr. Virginija Masiulionytė, doc. dr. Birutė Ryvitytė, doc. dr. Miguel Karl 

Villanueva Svensson, doc. dr. Dainius Būrė, doc. dr. Audronė Kučinskienė, doc. dr. Viktorija Ušinskienė, 

doc. dr. Dagnė Beržaitė, asist. dr. Jurgita Katkuvienė, asist. dr. Giedrius Tamaševičius, studentų atstovės 

Elena Pranevičiūtė ir Marija Kliocaitė. 

Virtualiame studijų kolegijos posėdyje taip pat dalyvavo VU SA FilF Socialinio-akademinio proceso 

reikalų ir LSP koordinatorius Simonas Granskas. 

DARBOTVARKĖ 

1.  Organizaciniai klausimai: praėjusių posėdžių (10 30, 11 13) protokolų tvirtinimas ir 

paaiškinimai dėl balsavimo (SK pirmininkė Linara Bartkuvienė. Dėl virtualaus 

balsavimo MS Teams platformoje SK nariams paaiškino Fakulteto IT technikas 

Remigijus Ptičkinas.). 

2. VU SA FilF atliktos studentų apklausos rezultatai (VU SA FilF Socialinio-akademinio 

proceso reikalų ir LSP koordinatorius Simonas Granskas). 

3. Studijų kolegijos pirmininko rinkimai (doc. dr. Linara Bartkuvienė). 

4. Kiti klausimai (studijų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaisauri, SPK pirmininkai). 

 

1. SVARSTYTA: Dėl praėjusių posėdžių (10 30, 11 13) protokolų tvirtinimo ir balsavimo SK 

pirmininko rinkimuose. Pristatė SK pirmininkė Linara Bartkuvienė. Dėl virtualaus balsavimo MS 

Teams platformoje SK nariams paaiškino Fakulteto IT technikas Remigijus Ptičkinas. 

NUTARTA (vienbalsiai): Patvirtinti praėjusių posėdžių (10 30, 11 13) protokolus. Fakulteto IT 

technikas Remigijus Ptičkinas paaiškino SK nariams, apie virtualų balsavimą MS Teams grupės 

Studijų kolegija uždarame kanale. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl VU SA FilF atliktos studentų apklausos rezultatų. Pristato VU SA FilF 

Socialinio-akademinio proceso reikalų ir LSP koordinatorius Simonas Granskas. 

VU SA FilF atlikta studentų apklausa siekta išsiaiškinti, kaip Fakulteto studentų supranta, kas yra 

akademinė etika ir tai, ar studentams yra tekę susidurti su akademinės etikos pažeidimais. Apklausoje 



dalyvavo 160 pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų ir 3 trečiosios pakopos studentai, t. y. 

apie 10 proc. visų Fakulteto studentų. Kiek daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių studentų teigė 

susidūrę su akademinės etikos pažeidimais. Nusirašinėjimas – dažniausiai pasitaikantis akademinės 

etikos pažeidimas iš studentų pusės, o nepagarbus elgesys, menkinantys komentarai – iš dėstytojų. 

Šios apklausos rezultatais, surūšiuotais pagal atskiras studijų programas, VU SA FilF koordinatorius 

Simonas Granskas pažadėjo pasidalinti su studijų programų pirmininkais. Vykdant šią apklausą, 

dėstytojai nebuvo apklausiami, nors, kaip pastebėjo prof. Loreta Vilkienė, pravartu būtų sužinoti ir 

dėstytojų nuomonę. Studijų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri ir VU SA FilF 

koordinatorius Simonas Granskas šiai minčiai pritarė.  

Doc. dr. Linara Bartkuvienė pastebėjo, kad studijų programų pirmininkai vis dar nėra supažindinami 

su FilF Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimais. Studijų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-

Kaishauri patikino, kad FilF Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkė prof. dr. Ala Lichačiova ir 

komisijos sekretorė Aistė Marija Markevičienė praneš studijų programų pirmininkams apie priimtus 

ginčų komisijos sprendimus. 

Studijų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri atkreipė dėmesį, kad 2020–2021 m. m. rudens 

semestrą ypač padaugėjo plagiato ir nesąžiningo elgesio studijų rezultatų vertinimo metu atvejų: rašto 

darbuose studentai nenurodo cituojamų šaltinių ir pateikia juos kaip savo mintis arba neleistinai 

„bendradarbiauja“ tarpusavyje rengdami rašto darbus. Studentų atstovo Simono Gransko nuomone, 

toks studentų elgesys yra gėdingas. Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri pastebėjo, kad vieni studentai 

pripažįsta pasielgę nesąžiningai, kiti – net nesupranta, kokį pažeidimą yra padarę. Dėl plagiato arba 

nesąžiningo elgesio studijų rezultatų vertinimo metu studentai gauna Fakulteto Dekanės papeikimą 

arba gali būti šalinami iš Universiteto. 

Doc. dr. Audronė Kučinskienė paklausė, kaip dėstytojai studentų rašto darbuose aptinka plagiatą. 

Studijų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri atsakė, kad dažnai dėstytojai egzaminus rengia 

„atviros knygos“ principu, todėl iš karto pastebi studentų rašto darbuose žodis žodin atkartotus 

sąvokų apibrėžimus, paaiškinimus etc. 

Doc. dr. Jūratė Levina atkreipė dėmesį į dar vieną plagiato atmainą, kai studentai savo rašto darbuose 

atkartoja kituose seminaruose ar kitose paskaitose išgirstas dėstytojų mintis, tačiau tų minčių 

autoriaus (dėstytojo) nenurodo. Pasak docentės, viena vertus, gerai, kad studentai geba įsisavinti 

paskaitų, seminarų medžiagą, kita vertus, paskaitos, ypač literatūros paskaitos, yra autorinės, todėl 

studentai turėtų nurodyti, jei savo rašto darbuose pasitelkia paskaitose ar seminaruose išgirstas 

dėstytojų mintis. 

NUTARTA (vienbalsiai): VU SA FilF atliktos studentų apklausos rezultatai parodė, kad Fakulteto 

studentai supranta, kas yra akademinė etika. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl FilF Studijų kolegijos pirmininko rinkimų. Virtualaus balsavimo rezultatus 

pristato doc. dr. Linara Bartkuvienė. 

NUTARTA (vienbalsiai): Balsavimo rezultatai: „už doc. dr. Jūratę Leviną“ – 16, „už doc. dr. Dagnę 

Beržaitę“ – 3, „susilaikė“ – 1. FilF Studijų kolegijos pirmininke išrinkta doc. dr. Jūratė Levina. 

Studijų kolegijos nariai padėkojo doc. dr. Linarai Bartkuvienei už nuoširdų ir pavyzdingą 

pirmininkavimą Studijų kolegijai. 

 



 

 

4.  SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Studijų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri atsakė į klausimus: 

 2020–2021 m. m. pavasario sem. iki balandžio 4 d. studijos visų kursų studentams vyks 

nuotoliniu būdu. Jei po balandžio 4 d. COVID-19 situacija šalyje pagerės ir Universiteto 

mastu taikomi ribojimai leis, tai BA 1 kurso studijos vyks mišriuoju būdu, o visos MA 

studijos – kontaktiniu būdu. Bendrosios universitetinės studijos vyks tik nuotoliniu būdu. 

(Klausė dr. Jurgita Katkuvienė.) 

 Kol kas Universiteto mastu nėra nuspręsta dėl baigiamųjų darbų gynimo nuotoliniu ar 

kontaktiniu būdu. MA gynimai, kadangi studentų nėra daug, galbūt galėtų vykti kontaktiniu 

būdu. (Klausė dr. Jurgita Katkuvienė, doc. dr. Jūratė Levina.) 

 Taip pat kol kas nėra sprendimo Universiteto mastu dėl 2020–2021 m. m. pavasario sem. 

galutinių studijų pasiekimų vertinimo (sesijos) vykdymo nuotoliniu ar kontaktiniu būdu. Gali 

būti, kad BA 2 ir 3 kurso studentams galutinių studijų pasiekimų vertinimai vyks nuotoliniu, 

o BA ir MA 1 kurso studentams – kontaktiniu būdu. (Klausė prof. dr. Brigita Speičytė.) 

 2020–2021 m. m. baigiamųjų darbų gynimams spausdintų baigiamųjų rašto darbų pateikti 

nereikės. (Klausė dr. Giedrius Tamaševičius.) 

 2020–2021 m. m. baigiamųjų darbų gynimo komisijų, jei jos dirbs nuotoliniu būdu, 

pirmininkai – studijų programose dirbantys dėstytojai. Socialiniai partneriai – baigiamųjų 

darbų komisijos nariai. (Klausė doc. dr. Linara Bartkuvienė.) 

NUTARTA (vienbalsiai): 2020–2021 m. m. pavasario semestro pradžioje visas mokymo veiklas 

vykdyti vadovaujantis posėdyje aptartomis rekomendacijomis. 

 

 

 

Studijų kolegijos pirmininkė   doc. dr. Linara Bartkuvienė 

 

 

 

 

 

Posėdžio protokolą parengė   Viktorija Staišiūnaitė 


