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I. SVARSTYTA: Linos Inčiuraitės-Noreikienės disertacijos „Dabartinės lietuvių kalbos 
vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminė sandara ir daryba“ gynimo tarybos 
sudarymas. Darbo vadovas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia. 

Doktorantūros komiteto nariai susipažino su išsamiu disertacijos svarstymo Baltistikos katedroje 
protokolu bei dviejų komiteto paskirtų išorinių recenzentų nuomone. Konstatuojama, kad Lina 
Inčiuraitė-Noreikienė 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 Linos Inčiuraitės-Noreikienės 
disertacijos „Dabartinės lietuvių kalbos vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminė 
sandara ir daryba“ gynimo tarybą: 

1. Prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – 
04H). 

2. Dr. Daiva Murmulaitytė (Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H). 
3. Doc. dr. Renáta Panocová (Košicės Pavol Jozef Šafárik universitetas, Slovakija, humanitariniai 

mokslai, filologija – 04H). 
4. Doc. dr. Antanas Smetona (pirmininkas) (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, 

filologija – 04H). 
5. Doc. dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H). 

 
 Disertacija ginama lietuvių kalba, gynimo data ir vieta – 2017 m. kovo 8 d., Vilniaus universitetas, 

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

disertaciją ir disertacijos santrauką, sąrašą. 
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II. SVARSTYTA: Lituanistinių studijų katedros doktorantės Vitalijos Kazlauskienės prašymas 
tikslinti disertacijos temą iš „Prancūzų kalbos kaip svetimosios lingvistinės kompetencijos 
formavimas: giminės ir skaičiaus kategorijų išmokimas“  į „Prancūzų K2 daiktavardinio junginio 
išmokimas: mokinių tekstyno analizė“. 
Komiteto nariai pasiūlė tokią temos formuluotę „Prancūzų K2 daiktavardinis junginys: mokinių 
tekstyno analizė“. 

 NUTARTA: tvirtinti naują Lituanistinių studijų katedros doktorantės Vitalijos Kazlauskienės 
disertacijos temos formuluotę „Prancūzų K2 daiktavardinis junginys: mokinių tekstyno 
analizė“. 

 
 

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


