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Dalyvavo 15 Tarybos narių iš 19: 

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

Juchnevičienė, prof. habil. dr. Aurelija Usonienė, prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. dr. Nijolė 

Maskaliūnienė, prof. dr. Dainota Pociūtė-Abukevičienė, prof. dr. Meilutė Ramonienė, prof. dr. 

Daiva Sinkevičiūtė, prof. dr Vytautas Bikulčius, doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. dr. Diana Šileikaitė-

Kaishauri, Miglė Prišmontaitė, Aistė Vekerotaitė, doc. dr. Audronė Kučinskienė.   

 

1. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti darbotvarkę. 

2. SVARSTYTA: Praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti praėjusių posėdžių protokolus. 

3. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai (pristato prodekanė prof. R. Rudaitytė): 

 

a. Vokiečių filologijos katedros lektoriaus dr. Aleksejaus Burovo mokomoji priemonė 

Karolingų epochos vokiečių aukštaičių literatūra. Hildebrando giesmė. Muspilli giesmė. Liudviko 

giesmė (Vokiečių filologijos katedros posėdžio, įvykusio 2016-12-22, protokolo Nr. 213 išrašas, dvi 

recenzijos ir knygos tekstas pridedami). 

 

NUTARTA: Rekomenduoti spaudai Vokiečių filologijos katedros lektoriaus dr. Aleksejaus 

Burovo mokomąją priemonę Karolingų epochos vokiečių aukštaičių literatūra. Hildebrando 

giesmė. Muspilli giesmė. Liudviko giesmė. 

   

b. Lietuvių kalbos katedros asistento dr. Audriaus Valotkos mokomoji priemonė Aš kalbu – 

manęs klauso. Retorikos praktikumas (knygos tekstas ir dvi recenzijos pridedamos). 

 

NUTARTA: Rekomenduoti spaudai Lietuvių kalbos katedros asistento dr. Audriaus Valotkos 

mokomąją priemonę Aš kalbu – manęs klauso. Retorikos praktikumas. 

c. Polonistikos centro doc. dr. Kristinos Rutkovskos ir Skaitmeninės filologijos centro 

asistento dr. Mariaus Smetonos mokomoji priemonė Kultūra kalboje (Polonistikos centro 

posėdžio, įvykusio 2017-01-02, išrašas, knygos tekstas ir dvi recenzijos pridedamos). 

NUTARTA: Rekomenduoti spaudai Polonistikos centro doc. dr. Kristinos Rutkovskos ir 

Skaitmeninės filologijos centro asistento dr. Mariaus Smetonos mokomąją priemonę Kultūra 

kalboje. 
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d. Polonistikos centro parengtų straipsnių publikavimas doc. dr. Kristinos Rutkovskos 

parengtame ir administruojamame elektroniniame portale Lietuvos lenkų tarmės 

http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/ (Polonistikos centro posėdžio, įvykusio 2017-01-02, 

išrašas ir dvi recenzijos pridedamos). 

NUTARTA: Rekomenduoti spaudai Polonistikos centro parengtus straipsnius doc. dr. 

Kristinos Rutkovskos parengtame ir administruojamame elektroniniame portale Lietuvos 

lenkų tarmės http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/. 

 

4. SVARSTYTA: Kamieninio akademinio padalinio veiklos nuostatų projekto svarstymas 

(pristato dekanas doc. dr. A. Smetona). 

 

Buvo svarstytas 45 punktas, kuriame turi būti išvardyta fakulteto vidinė struktūra – šakiniai 

padaliniai. Vadovaujantis ir kitų universitetų, ir kitų fakultetų patirtimi, buvo iškeltos trys raidos 

kryptys:  

a) doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri pasiūlė schemą, pagal kurią iš esmės formaliai būtų 

atsisakyta naujų šakinių padalinių kūrimo, o kaip šakiniai padaliniai paliekami du dariniai – 

Kalbų, literatūrų ir vertimo studijų institutas (t. y. buvęs Filologijos fakultetas) ir Užsienio 

kalbų institutas. Institutų viduje numatyti katedras (be administravimo teisių). Įtvirtinti 

Nuostatuose galimybę pagal poreikį steigti Mokslo centrus (MC) ir Mokslines temines 

grupes (MTG) ir aiškiai tuos darinius apibrėžti, nes tai labai svarbu skatinant mokslinius 

tyrimus. 

b) organizuotis pagal tyrinėjamas ir studijuojamas filologijas, jas smarkiai stambinant – 

Lituanistikos institutas, Germanistikos institutas... ir t. t.; 

c) organizuotis pagal mokslinių tyrimų kryptis – Literatūros institutas, Kalbotyros institutas... 

ir t. t. Pabrėžiu, kalbama ne apie konkrečius institutų pavadinimus, o apie reorganizavimo 

kryptis, bendruosius principus. 

 

Po ilgų diskusijų buvo paskelbtas balsavimas. Pirmuoju balsavimu buvo atmesta pirmoji schema 

(už balsavo 2, prieš – 12, susilaikė – 1). Antruoju balsavimu nuspręsta naująją fakulteto struktūrą 

kurti trečiąja kryptimi, t. y. pagal mokslinių tyrimų kryptis – literatūros mokslas, lingvistika, kalbų 

edukacija... ir pan. (už balsavo 8, prieš – 3, susilaikė – 4). 

Dėl konkrečių institutų pavadinimų dar nenuspręsta – dėl to diskutuosime ir balsuosime kitą posėdį, 

kuris numatytas vasario 10 d. Numatoma, kad institutų pagal šią logiką turėtų būti 3–5.  

 

Atskiru balsavimu buvo renkami atstovai į bendrą su UKI darbo grupę, svarstysiančią Fakulteto 

nuostatus. Buvo pasiūlyti septyni kandidatai: R. Rudaitytė, N. Juchnevičienė, M. Ramonienė, 

N. Maskaliūnienė, D. Šileikaitė-Kaishauri, P. Lavrinec, J. Pakerys. Balsai pasiskirstė šitaip:  

M. Ramonienė – 13 balsų, J. Pakerys – 9, N. Juchnevičienė, D. Šileikaitė, P. Lavrinec – po 8, R. 

Rudaitytė – 4, N. Maskaliūnienė atsiėmė savo kandidatūrą, nes derybų metu bus išvykusi. 

 

NUTARTA:  

a) Naująją fakulteto struktūrą kurti pagal mokslinių tyrimų kryptis. 

b) Pratęsti svarstymus kitame posėdyje vasario 10 d. 

c) Išrinkti šiuos narius į bendrą su UKI darbo grupę: vadovas – dekanas A. Smetona, 

M. Ramonienė, J. Pakerys, N. Juchnevičienė, D. Šileikaitė, P. Lavrinec. 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                         doc. dr. Antanas Smetona 

 

Tarybos sekretorė                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 

http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/
http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/

