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VILNIAUS UNIVERSITETAS 

 

FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2017-03-10, Nr. 10 

 

Dalyvavo 16 Tarybos narių iš 19: 

Tarybos pirmininkas doc. dr. Antanas Smetona, prof. dr. Regina Rudaitytė, doc. dr. Nijolė 

Juchnevičienė, prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. dr. Nijolė 

Maskaliūnienė, prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, doc. dr. 

Eglė Kontutytė, doc. dr. Pavel Lavrinec, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Kęstutis 

Urba, Miglė Prišmontaitė, Julija Lekavičiūtė, Aistė Vekerotaitė, Tarybos sekretorė doc. dr. 

Audronė Kučinskienė.   

 

1. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti darbotvarkę. 

2. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (posėdžio, įvykusio 2017-03-

03, protokolas Nr. 9 pridedamas). 

NUTARTA: Patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą. 

 

3. SVARSTYTA:  Atnaujintos Filologijos fakulteto akademinio personalo darbo krūvio 

apskaitos projektas (Pristato prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė) 

 

NUTARTA:  Patvirtinti siūlomus krūvio apskaitos principus
1
. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Kamieninio akademinio padalinio nuostatų projekto: 

Svarstymui pateiktos tokios fakulteto struktūros schemos:  

A) I inst. (Literatūros ir kultūros) /// II inst. (Kalbotyros)  

1) /// III inst. (Tarpdalykinių humanitarinių tyrimų) 

2) /// III inst. (Taikomųjų kalbos tyrimų) 

3) /// III inst. (Taikomųjų kalbos tyrimų) /// IV inst. (Kalbų edukacijos)  

 

B) I inst. (Literatūros) /// II inst. (Bendrosios kalbotyros ir Baltijos arealinių tyrimų) /// III inst. 

(Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų) /// IV inst. (Taikomosios kalbotyros ir vertimo 

studijų)  

Po diskusijų buvo balsuojama už A arba B variantus. Balsai pasiskirstė taip: už A – 7, už B – 6, 

susilaikė 3. Taigi vieno balso persvara patvirtinta tokia fakulteto struktūra: 

                                                 
1
 Žr. priedą. 
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i) Literatūros ir kultūros tyrimų institutas; 

ii) Kalbotyros institutas;  

iii) Tarpdalykinių humanitarinių tyrimų institutas;  

iv) Taikomųjų kalbos tyrimų institutas; 

v) UKI. 

NUTARTA: Teikti Rektoriui Kamieninio akademinio padalinio nuostatų projektą su tokia 

fakulteto struktūra: Literatūros ir kultūros tyrimų institutas; Kalbotyros institutas; 

Tarpdalykinių humanitarinių tyrimų institutas; Taikomųjų kalbos tyrimų institutas ir Užsienio 

kalbų institutas. 

 

5. SVARSTYTA: Kiti klausimai:  

 

a. Keitimai Lietuvių filologijos bakalauro studijų programoje (pristato Baltistikos katedros 

vedėja prof. dr. D. Sinkevičiūtė; Lietuvių filologijos studijų programos komiteto 

posėdžio, įvykusio 2017-02-21, protokolo Nr. 4 išrašas pridedamas. 
 
Lietuvių filologijos studijų programos komiteto 2017-02-21 posėdyje,  nutarta: 

i) pakeisti privalomąjį dalyką Lituanistikos studijų įvadas nauju dalyku 

Akademinis skaitymas ir rašymas, kurį suplanuota dėstyti išlaikant 

kalbotyros ir literatūros balansą; 
 

ii) privalomąjį dalyką Lotynų kalba I/II d. keisti dalyku Antikos kultūra ir 

lotynų kalba, kuris greta kalbų pradmenų suteiktų orientaciją Antikos 

kultūros tradicijoje, prieš tai šį klausimą suderinus su šį dalyką kuruojančia 

katedra; 
 

iii) privalomuosius dalykus Latvių/ lenkų kalba lituanistams I/IV d. pakeisti 

dalykais Latvių/ lenkų kalba ir kultūra I/IV d., šį klausimą suderinus su juos 

kuruojančiomis katedromis; 

iv) vietoj privalomojo dalyko XX a. lietuvių literatūra dėstyti 

privalomuosius dalykus XX a. lietuvių literatūra I/II ir XX a. 

lietuvių literatūra II/II;  

v) vietoj privalomojo dalyko Bendrinė lietuvių kalba 3 (morfologija ir 

sintaksė) – privalomuosius dalykus Lietuvių kalbos morfologija ir 

žodžių daryba, Lietuvių kalbos sintaksė; 

vi) Išbraukti iš visos studijų programos nedėstomą pasirenkamąjį dalyką Knygų 

leidybos pradmenys lituanistams, iš nuo 2017 m. pradedamo vykdyti 

programos srauto išbraukti pasirenkamąjį dalyką Sovietmečio lietuvių 

literatūra, keisti visoje programoje pasirenkamojo dalyko Lietuvių lyrika 

pavadinimą į Modernioji lietuvių lyrika: kaitos formos. 
 

Vienam iš nutarimo punktų – dėl privalomojo dalyko Lotynų kalba I/II d. keitimo dalyku Antikos 

kultūra ir lotynų kalba – nepritarė šį dalyką kuruojančios Klasikinės filologijos katedros vedėja doc. 

dr. A. Kučinskienė, motyvuodama tuo, kad 1) 64 val. kurso apimtis ir taip yra  nepakankama net 

lotynų kalbos pagrindams išdėstyti, tad juo labiau neįmanoma išplėsti dalyko turinio kultūros 

dalykais. Jeigu Programos komitetas mano, kad lituanistams nereikalinga lotynų kalba kaip 

fundamentali filologinė disciplina, verčiau jos visai atsisakyti, nei eiti populiarinimo ir turinio 

sumenkinimo keliu. 2) Kadangi šis privalomasis dalykas yra pirmoji dalis iš dviejų, tai pakeitus 

jo turinį, iškart būtų panaikinta galimybė studentams rinktis antrąją dalį, kuriai reikalingas tam 

tikras pasirengimas. 

 



 

 

Prodekanas doc. dr. A. Smetona patvirtino, kad Programos komitetas turi teisę priimti 

sprendimus dėl dalykų ir neatsižvelgdamas į kuruojančios katedros nuomonę. Galbūt jis 

pasisamdys dėstytoją iš kažkur kitur. Kita vertus, pritarė tam, kad einama neteisinga kryptimi, 

atsisakant fundamentinių dalykų ir susmulkinant dalykus, siekiant suteikti jiems patrauklumo. 

Programos keitimams nepritarė ir Lietuvių kalbos katedros vedėjas prof. dr. V. Kardelis. Tarybos 

pirmininkas stabdo diskusiją, nes klausimas reikalauja išsamesnių svarstymų. Be to, iš 

Programos komiteto atsistatydino du nariai, todėl kitam posėdžiui bus pateiktas Komiteto 

atnaujinimo klausimas.  

 

NUTARTA: Atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui, kai bus pateikta programos 

visuma ir atnaujintas programos komitetas. 

 

b. Dėl dr. Lauros Vilkaitės parengto pasirenkamojo dalyko Psicholingvistikos įvadas aprašo 

(Lietuvių filologijos studijų programos komiteto posėdžio, įvykusio 2017-02-22, 

protokolo Nr. 5 išrašas pridedamas. 

 

Prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė atkreipė dėmesį, kad panašaus turinio dalykas jau yra 

dėstomas Anglų, Vokiečių ir Rusų filologijos programose. Kreditų skaičius ir valandos sutampa, 

skiriasi dėstytojai: fakultete dėsto keli dėstytojai. Racionalu būtų skaityti srautines paskaitas ir tik 

seminarus išskirstyti pagal specialybę.  

 

NUTARTA: Joks nutarimas šiuo klausimu nepriimtas. 

 

c. Leidinių rekomendavimas spaudai (pristato prof. dr. D. Pociūtė). Lietuvių 

literatūros katedros profesorės dr. Dainoros Pociūtės monografija Nematomos tikrovės šviesa: 

Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos. 

 

NUTARTA: Rekomenduoti spaudai Lietuvių literatūros katedros profesorės dr. Dainoros 

Pociūtės monografiją Nematomos tikrovės šviesa: Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir 

idėjos. 

   

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                         doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

Tarybos sekretorė                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 

 

 

 

 


