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VILNIAUS UNIVERSITETAS 

 

FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2016-09-30, Nr. 1 

 

Dalyvavo 16 Tarybos narių iš 19: 

Tarybos pirmininkas doc. dr. Antanas Smetona, doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, prof. habil. dr. 

Bonifacas Stundžia, prof. habil. dr. Aurelija Usonienė, prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. dr. Nijolė 

Maskaliūnienė, prof. dr. Meilutė Ramonienė, 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, doc. dr. Audronė Kučinskienė.   

 

1. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti darbotvarkę. 

2. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą, atsižvelgus į išsakytą formuluotės pataisą. 

3. SVARSTYTA: Tarybos sekretoriaus rinkimai. 

Dekanas doc. dr. A. Smetona tarybos sekretoriumi dar vienai kadencijai pasiūlė rinkti doc. dr. 

Audronę Kučinskienę. Tarybos balsavimu buvo patvirtinta A. Kučinskienės kandidatūra. Vienas 

narys susilaikė. 

NUTARTA: Filologijos fakulteto tarybos sekretoriumi 2016–2017 akademinių metų 

kadencijai patvirtinti doc. dr. Audronė Kučinskienę. 

4. SVARSTYTA: VU Psichologinio konsultavimo ir mokymo centro paslaugų studentams ir 

dėstytojams pristatymas (sveikatos psichologė doktorantė Ieva Vasionytė). 

Klausimas nebuvo pristatytas, nes prelegentė neatvyko, nors laikas ir vieta buvo suderinti.  

5. SVARSTYTA: Semiotikos studijų programos komiteto siūlomi programos (2016 m. srautas)  

privalomųjų ir pasirenkamųjų keitimai  (pristato prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, Semiotikos 

programos komiteto posėdžio, vykusio 2016 kovo 8 d.,  protokolo Nr. SEMIOT-2016/1 išrašas 

pridedamas). 

 

Siūloma keisti šiuos privalomuosius dalykus Semiotikos studijų magistro programoje: 

1. Antrame (pavasario) semestre programos privalomuosius dalykus Semiotinis teksto skaitymas, 

Tarpdisciplininis seminaras, Vizualinio diskurso analizė keisti į dalykus A. J. Greimo semiotikos 

metodas (7 kr.), Semiotinė teksto analizė (7 kr.), Plastinė semiotika (6 kr.).  

2. Atnaujinti antro semestro pasirenkamųjų dalykų sąrašą, vietoj dalykų Kūnas ir tekstas 

humanitariniuose XX a. diskursuose, Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo metodai, 
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Struktūralizmas ir dekonstrukcija įtraukiant naujus pasirenkamuosius dalykus Reikšmės teorijos (5 

kr.), Sociokritika (5 kr.), Psichoanalitinė meno kritika (5 kr.). 

3. Trečio semestro privalomojo dalyko Mokslo tiriamasis darbas  kontaktinių valandų skaičių keisti 

iš  44 į 32. 

NUTARTA: pritarti keitimams 2016 m. srauto Semiotikos studijų programoje. 

 

6. SVARSTYTA: Baltistikos katedros parengtos gretutinių studijų programos „Latvistika“ 

tvirtinimas (pristato prof. dr. D. Sinkevičiūtė ir programos rengėja dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė; 

Latvistikos programos aprašas, dalykų aprašai ir kiti susiję dokumentai pridedami). 

 

Programa skirta pirmiausia filologams, taip pat istorikams bei kitų humanitarinių programų 

studentams. Pagrindinis tikslas yra išmokyti latvių kalbos B2 lygiu ir supažindinti su Latvijos 

kultūra plačiąja prasme. Yra galimybė pasikviesti lektorių iš Latvijos. Programa jau buvo skaityta 

kolegų iš Centrinių rūmų ir pataisyta pagal pateiktas pastabas. Tarybos nariai siūlo atsižvelgti į kai 

kuriuos terminus, pavyzdžiui, ar „rašinėlis“ yra tinkamas mokymo metodas.  

 

NUTARTA: Tvirtinti Baltistikos katedros parengtą gretutinių studijų programą „Latvistika“. 

 

7. SVARSTYTA: A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro prašymas suteikti 

Filologijos fakulteto auditorijai Algirdo Juliaus Greimo vardą (prašymas pridedamas). 

 

Artėjant A. J. Greimo šimtosioms gimimo metinėms, 2017 metus UNESCO paskelbė Greimo 

Minėjimo metais. Siūloma ir Filologijos fakultete įamžinti Greimo atminimą, jo vardu pavadinant 

111 auditoriją. Numatoma šią auditoriją papuošti atitinkama simbolika ir pageidaujama, kad joje 

vyktų didesnė dalis Semiotikos studijų programos auditorinių užsiėmimų ir seminarų.  

 

NUTARTA: Pritarti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro prašymui suteikti 

Filologijos fakulteto 111 auditorijai Algirdo Juliaus Greimo vardą. 

 

8. SVARSTYTA: Rusų filologijos katedros prašymas suteikti 127 auditorijai prof. Valerijaus 

Čekmono vardą (Rusų filologijos katedros posėdžio, įvykusio 2016-09-01, protokolo išrašas, prof. 

Čekmono gyvenimo aprašymas bei mokslo darbų bibliografija pridedama). 

Š. m. gruodžio 26 d. sukanka 80 metų nuo prof. V. Čekmono gimimo. Šia proga Rusų filologijos 

katedra kartu su Lietuvių kalbos institutu lapkričio mėn. rengia tarptautinę konferenciją, be to siūlo 

pagerbti profesorių, suteikiant jo vardą Filologijos fakulteto auditorijai, kurioje jis daug dirbo ir 

kurioje kabo profesoriaus portretas. 

 

NUTARTA: Pritarti Rusų filologijos katedros prašymui suteikti 127 auditorijai prof. 

Valerijaus Čekmono vardą. 

 

9. SVARSTYTA: Kiti klausimai: 

a. Pirmos pakopos studijų programos Klasikinė filologija (612Q8001) komiteto sudėties 

keitimas. Siūloma įtraukti į komitetą prof. E. Ulčinaitę ir pakeisti kai kuriuos esamus 

narius. Be to, suderinus su Studentų atstovybe, įtraukti naujus studentų atstovus. 

Kadangi programos komiteto pirmininkas nesikeičia, pakanka Tarybos patvirtinimo. 

 



 

 

NUTARTA: Patvirtinti tokios sudėties Klasikinės filologijos bakalauro programos 

(612Q8001) komitetą: 

Pirmininkė – doc. dr. Audronė Kučinskienė 

Nariai: 

Prof. habil dr.  Eugenija Ulčinaitė 

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė 

Doc. dr. Audronė Kairienė 

Doc. dr. Vytautas Ališauskas 

Doc. dr. Mintautas Čiurinskas 

Dr. Dovilė Keršienė 

Doc. dr. Sigitas Narbutas – socialinis partneris (LMA Vrublevskių biblioteka) 

Studentų atstovai: 

Gintarė Vaičiulytė 

Monoka Grigutytė 

 

b. VU Pedagogikos centro pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas. 

Prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė ragina kolegas, ypač Lituanistinių studijų, Rusistikos katedrą ir 

Polonistikos centą, aktyviau dalyvauti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programose. 

c. Dėl Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos skyrimo nuostatų 

patvirtinimo. 

Jau keletą metų teikiama vardinė Algimantos Railaitės-Pranckevičienės stipendija vienam Anglų 

filologijos bakalauro programos studentui/ei. Šiemet, pasibaigus vardinės stipendijos galiojimo 

laikui, fundatoriai yra pasirengę pratęsti stipendiją dar penkeriems metams. Taryba iš principo 

pritaria stipendijos skyrimo nuostatams. 

NUTARTA: patvirtinti Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos skyrimo 

nuostatus. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                         doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

Tarybos sekretorė                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 

 

 


