
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOKTORANTŪROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
2016-10-14, Nr. 8 

 

Dalyvavo 11 iš 12 Komiteto narių 
 

 
I. SVARSTYTA: doktorantų, baigusių pirmuosius studijų metus, atestacija. 

 
NUTARTA: remiantis doktorantų svarstymo katedrose protokolais, doktorantų ataskaitomis 
(pridedamos) ir jų svarstymu dalyvaujant doktorantams, atestuoti šiuos doktorantus: 

 
 

II. SVARSTYTA: doktorantų, baigusių antruosius studijų metus, atestacija. 
 
NUTARTA: remiantis doktorantų svarstymo katedrose protokolais, doktorantų ataskaitomis 
(pridedamos) ir jų svarstymu dalyvaujant doktorantams, atestuoti šiuos doktorantus: 
 
 
 
 
 
 
 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
F I L O L O G I J O S  

F A K U L T E T A S  

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Atestacija Doktorantūros komitete 

1. Abraitienė Lina (KHF) Atestaciją atidėti iki 2017 m. sausio 15 d. 
2. Bogdzevič Monika Atestuota 
3. Kisieliūtė Ingrida Atestuota 
4. Kulikauskaitė Lina Atestuota 
5. Mandravickaitė Justina Atestaciją atidėti iki 2017 m. sausio 15 d. 
6. Olsevičiūtė Giedrė (LLTI) Atestuota 
7. Oržekauskienė Austėja Atestuota 
8. Samoilenko Aleksandra Atestuota 
9. Smolskaitė Giedrė Atestuota 
10. Strelcova-Kelpšė Aleksandra Atestuota 
11. Vaisėtaitė Eglė Atestuota 
12. Vasiliauskas Saulius  (LLTI) Atestaciją atidėti iki 2017 m. sausio 15 d. 



 
 

 
III. SVARSTYTA: doktorantų, baigusių trečiuosius studijų metus, atestacija. 

 
NUTARTA: remiantis doktorantų svarstymo katedrose protokolais, doktorantų ataskaitomis 
(pridedamos) ir jų svarstymu dalyvaujant doktorantams, atestuoti šiuos doktorantus: 

 
IV. SVARSTYTA: doktorantų, įstojusių 2015 m., disertacijų mokslinių vadovų bei temų 

tvirtinimas. 

NUTARTA: pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 12 
d. įsakymo pakeitimą Nr. V-503 2.1 punktą, doktorantų moksliniai vadovai atitinka Lietuvos 
mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VII-20 4.2 punktu nustatytus reikalavimus. 
Tvirtinti tokius doktorantų mokslinius vadovus bei disertacijų temas: 

 

 

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Atestacija Doktorantūros komitete 

1. Gaigalaitė Sandra  Atestuota 
2. Girininkaitė Veronika Atestuota 
3. Gluščevskij Dimitrij  Atestuota 
4. Jaskelevičiūtė Simona (LLTI) Atestuota 
5. Katinienė Violeta  Atestuota 
6. Kazakėnaitė Ernesta  Atestuota 
7. Makauskaitė Indrė  Atestuota 
8. Stasiūnaitė Ieva  Atestuota 
9. Žurauskaitė Eglė Atestuota 

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Atestacija Doktorantūros komitete 

1. Astrauskienė Jurgita (KHF) Atestuota 

2. 
Balčiūnaitė Lužinienė Lina 
(KHF) 

Atestuota 

3. Jonkutė Viktorija (LLTI) Atestuota 
4. Kazlauskienė Vitalija Atestuota 
5. Keturakis Antanas Atestuotas 
6. Lazauskaitė Rūta Atestuota 
7. Liepinytė-Kytrienė  Diana  Atestuota 
8. Markova Svetlana Atestuota 
9. Petuchovaitė Majauskė Gintarė Atestuota 
10. Seredžiūtė Viktorija (KHF) Atestuota 
11. Vaivadaitė Kaidi Eglė Atestuota 



 
 

 Vardas, Pavardė Disertacijos tema  Disertacijos vadovas 

 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas 

1. Bidlauskienė Gintarė Miestas ir tekstas: Vilniaus erdvės XX a. 
antrosios pusės lietuvių literatūroje 

Vadovas: Doc. dr. 
Inga Vidugirytė-
Pakerienė 
Konsultantas: doc. dr. 
Audinga Tikuišienė 

2. 
Bružaitė-Liseckienė 
Justina 

Lietuvių kalbos kaip svetimosios 
gramatinių daiktavardžio kategorijų 
įsisavinimo seka 

Doc. dr. Loreta 
Vilkienė 

3. Ivinskaja Aliona Sofija Anos Achmatovos kūrybos recepcija 
Lietuvoje 

Prof. dr. Galina 
Michailova 

4. Sruoginis Laima Vince 
Šiuolaikinė Amerikos lietuvių kūryba 
kaip naujas Šiaurės Amerikos 
daugiakultūrinės literatūros reiškinys: 
įtakos ir kontekstai 

Vadovas: Prof. dr. 
Regina Rudaitytė 
Konsultantas: prof. dr. 
Almantas 
Samalavičius 

5. Žuklytė Asta (ES) Partityvumas suomių ir lietuvių kalbose: 
objekto žymėjimas 

Prof. dr. Axel Holvoet  

 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

1. Rekašiūtė Kotryna (ES) Masonų draugijų įtaka lituanistiniam 
sąjūdžiui Prūsijoje XVIII a.–XX a. pr.  

Doc. dr. Žavinta 
Sidabraitė 

2. Slavinska Magdalena Skaitmeninis tekstualumas: Lietuvos 
literatūros atvejis 

Prof. dr. Paulius 
Vaidotas Subačius 

 Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas 

1. Gibavičienė Gabrielė Lietuvių kelionių literatūra: žanro 
problema 

Doc. dr. Skirmantė 
Biržietienė 

 
 

V. SVARSTYTA: doktorantės Dalios Pinkevičienės prašymas leisti keisti disertacijos temą 
„Metrolingvalizmas Lietuvoje“. 

 NUTARTA: temos formuluotė nėra problemiška, todėl rekomenduojama ją tikslinti taip: „Mišri 
kalba ir jos socialinės reikšmės: lyginamasis darbo aplinkų Vilniuje tyrimas“. 

VI. SVARSTYTA: doktorantės Eglės Vaivadaitės-Kaidi prašymas leisti tikslinti disertacijos temą 
„Konceptualiosios metaforos raiškos kaita lietuviškuose XVI a. pab.–XX a. Biblijos 
vertimuose“. 

 NUTARTA: pritarti doktorantės prašymui ir disertacijos temą tikslinti taip: „Konceptualiosios 
metaforos raiškos kaita lietuviškuose Biblijos vertimuose“. 

VII. SVARSTYTA: doktorantės Svetlanos Markovos prašymas leisti tikslinti disertacijos temą 
„Lietuvos vaikų iš rusakalbių šeimų inkultūracija ir kalbinis ugdymas“. 



 NUTARTA: pritarti doktorantės prašymui ir disertacijos temą susiaurinti taip: „Vilniaus miesto 
vaikų iš rusakalbių šeimų inkultūracija ir kalbinis ugdymas“. 

VIII. SVARSTYTA: doktorantės Veronikos Girininkaitės prašymas leisti tikslinti disertacijos temą 
„Kalbų ir kultūrų sąveika keliakalbiuose individų idiolektuose  XIX–XX a. sandūros 
egodokumentuose “. 

 NUTARTA: pritarti doktorantės prašymui ir disertacijos temą susiaurinti taip: „Kalbų ir 
kultūrų sąveika keliakalbio idiolekte. Atvejo tyrimas: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904–
1910)“. 

IX. SVARSTYTA: doktorantės Veronikos Girininkaitės prašymas skirti disertacijos „Kalbų ir 
kultūrų sąveika keliakalbio idiolekte. Atvejo tyrimas: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904–
1910)“ mokslinį konsultantą. 

 NUTARTA: remiantis rengiamos disertacijos specifika (būtinas nuodugnus lenkų kalbos ir 
kultūros išmanymas), moksline konsultante skirti doc. dr. Kristiną Rutkovską. 

X. SVARSTYTA: doktoranto Sauliaus Vasiliausko prašymas keisti darbo vadovą. 

 NUTARTA: kadangi doktoranto Sauliaus Vasiliausko esama vadovė dr. Loreta Jakonytė jau 
nedirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, dabartiniu vadovu skirti dr. Rimantą Kmitą. 

XI. SVARSTYTA: doktorantės Viktorijos Seredžiūtės prašymas tikslinti disertacijos temą iš 
„Pasaulėvaizdžio atvertis XVI–XVIII a. lotyniškoje LDK poezijoje: kognityvinės poetikos 
aspektas“ į „Konceptualiosios metaforos lotyniškoje LDK XVI–XVII a. gedulingoje 
poezijoje“. 

 NUTARTA: atmesti doktorantės prašymą ir įpareigoti ją pagrįstai motyvuoti tokią temos 
formuluotę. 

XII. SVARSTYTA: doktorantės Dalios Mankauskienės prašymas tikslinti disertacijos temą iš 
„Sinchroniniam vertimui būdingi kliuviniai ir jų įveikimo taktika (verčiant iš anglų į lietuvių 
kalbą)“  į „Sinchroniniam vertimui iš anglų kalbos į lietuvių kalbą būdingi kliuviniai“. 

 NUTARTA: atmesti doktorantės prašymą ir įpareigoti ją pagrįstai motyvuoti tokią temos 
formuluotę. 

XIII. SVARSTYTA: doktorantės Vitalijos Kazlauskienės prašymas tikslinti disertacijos temą iš 
„Prancūzų kalbos kaip svetimosios lingvistinės kompetencijos formavimas: giminės ir 
skaičiaus kategorijų išmokimas“  į „Daiktavardinis junginys lietuvių, besimokančių prancūzų 
kalbos, tekstyne“. 

 NUTARTA: atmesti doktorantės prašymą ir įpareigoti ją pagrįstai motyvuoti tokią temos 
formuluotę. 

XIV. SVARSTYTA: Gabrielės Gailiūtės disertacijos „Skonio politika nepriklausomoje Lietuvoje: 
literatūros tekstų kritika ir leidyba“ gynimo tarybos sudarymas. Darbo vadovas prof. dr. Paulius 
Vaidotas Subačius. 

Doktorantūros komiteto nariai susipažino su išsamiu disertacijos svarstymo A. J. Greimo 
semiotikos ir literatūros teorijos centro protokolu bei dviejų vidinių ir komiteto paskirtų dviejų 
išorinių recenzentų nuomone. Konstatuojama, kad Gabrielė Gailiūtė išlaikė visus egzaminus, 



turi pakankamai mokslinių straipsnių, disertacijos medžiaga aprobuota tarptautinėse 
konferencijose. 
Doktorantūros komitetas priėmė sprendimą, kad disertacija atitinka daktaro disertacijai 
keliamus reikalavimus ir gali būti teikiama viešam gynimui. 

NUTARTA: teikti Vilniaus universiteto Rektoriui tokios sudėties Gabrielės Gailiūtės 
disertacijos gynimo tarybą: 

1. Prof. dr. Arūnas Poviliūnas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05S). 
2. Doc. dr. Dalia Satkauskytė (pirmininkė) (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
humanitariniai mokslai, filologija – 04H) 
3. Dr. (HP) Aušra Jurgutienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai 
mokslai, filologija –04H) 
4. Doc. dr. Marijus Šidlauskas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 
04) 
5. Prof. dr. Peter Shillingsburg  (Loyolos universitetas (Čikaga), humanitariniai mokslai – 
04H) 

 
 Disertacija ginama lietuvių kalba, gynimo data ir vieta – 2016 m. gruodžio 2 d., Vilniaus 

universitetas, Filologijos fakultetas, K. Donelaičio auditorija. 
 
 Doktorantūros komitetas tvirtina adresatų, kuriems bus siunčiamas pranešimas apie numatomą 

ginti disertaciją ir disertacijos santrauką, sąrašą. 
 

XV. SVARSTYTA: Kristinos Stankevičiūtės disertacijos „Don Žuano figūra kaip kultūrinis 
konceptas iš kritinės teorijos perspektyvos“ („The Figure of Don Juan as a Cultural Concept in 
the Light of Critical Theory“) gynimo tarybos sudarymas.  

Disertacija ginama eksternu (buvo rengiama 2000–2009 m. Vilniaus universiteto Kauno 
humanitariniame fakultete; 2015–2016 m. rengta savarankiškai), Doktorantūros komitetas 
paskyrė konsultantę prof. (HP) dr. Reginą Rudaitytę. Doktorantūros komiteto nariai susipažino 
su dviejų vidinių ir komiteto paskirtų išorinių recenzentų nuomone. Konstatuojama, kad 
Kristina Stankevičiūtė išlaikė visus egzaminus, turi pakankamai mokslinių straipsnių, 
disertacijos medžiaga aprobuota tarptautinėse konferencijose. 
Doktorantūros komitetas priėmė sprendimą, kad disertacija atitinka daktaro disertacijai 
keliamus reikalavimus ir gali būti teikiama viešam gynimui. 

NUTARTA: teikti Vilniaus universiteto Rektoriui tokios sudėties Kristinos Stankevičiūtės 
disertacijos gynimo tarybą: 

1. Prof. dr. Almantas Samalavičius (pirmininkas) (Vilniaus universitetas, humanitariniai 
mokslai, filologija – 04H). 

2. Prof. dr. Jadvyga Krūminienė  (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 
04H). 

3. Doc. dr. Dalia Čiočytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H). 
4. Doc. dr. Irena Ragaišienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija 

– 04H). 
5. Prof. habil. dr. Mirosława Modrzewska  (Gdansko universitetas (Lenkija), humanitariniai 

mokslai, filologija – 04H). 
 

 Disertacija ginama anglų kalba, gynimo data ir vieta – 2016 m. gruodžio 15 d., Vilniaus 
universitetas, Filologijos fakultetas, K. Donelaičio auditorija. 



 

 Doktorantūros komitetas tvirtina adresatų, kuriems bus siunčiamas pranešimas apie numatomą 
ginti disertaciją ir disertacijos santrauką, sąrašą. 

 

XVI. SVARSTYTA: stojančiųjų į doktorantūrą publikacijų vertinimas. 

 NUTARTA: publikaciją recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose vertinti 0,4 balo, 
publikaciją recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose vertinti 0,2 balo. Surinkti balai 
įtraukiami į bendrą konkursinį balą. 

 

Posėdžio pirmininkas    prof. dr. Vytautas Kardelis 
 
 
Posėdžio sekretorė    Aida Jungaitytė 

 


