
 

 

 

 

 

 

VU FILOLOGIJOS FAKULTETO BALTIJOS KALBŲ IR KULTŪRŲ INSTITUTO 

METINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2019 m. balandžio 5 d. 

Vilnius 

 

 

Dalyviai: doc. dr. Jurgis Pakerys (posėdžio pirmininkas), instituto direktorė doc. dr. Ērika Sausverde, doc. 
dr. Birutė Kabašinskaitė, doc. dr. Vytautas Rinkevičius, Liana Šimanskienė, doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. 
dr. Vaiva Žeimantienė, asist. dr. Skaitė Volungevičienė, doc. dr. Virginija Masiulionytė, doc. dr. Diana 
Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Dagnė Beržaitė, doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, doc. dr. Miroslav 
Davlevič, doc. dr. Irena Fedorovič, prof. dr. Kristina Rutkovska, vyr. m. darb. dr. Gina Holvoet, prof. habil. 
dr. Axel Holvoet, doc. dr. Lina Plaušinaitytė, doc. dr. Jelena Konickaja, doc. dr. Viktorija Ušinskienė, jaun. 
asist. Rūta Zukienė (posėdžio sekretorė). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. BKKI direktorės metinė ataskaita 

2. BKKI direktorės susitikimų su VU rektoriumi ir mokslo prorektoriumi aptarimas 

3. BKKI nuostatai 

4. Instituto „įveiklinimas“ 
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SVARSTYTA 

1. BKKI direktorė doc. dr. Ērika Sausverde, einanti šias pareigas nuo 2018 m. rugsėjo mėn., pristatė savo 
metinę ataskaitą, kurioje apžvelgė instituto 2018 metų veiklą bendrame Filologijos fakulteto kontekste: 
institute rengiamus seminarus (sociolingvistikos, vokiečių filologijos, kalbotyros etc.), 2018–2019 m. čia 
vykusias konferencijas bei pasirodžiusias tyrėjų publikacijas, informavo apie BKKI organizuojamus viso 
fakulteto doktorantų seminarus ir jiems keliamus tikslus (suburti fakulteto doktorantus, suteikti jiems 
galimybių pristatyti ir aptarti savo tyrimus, dalintis duomenimis ir aktualia informacija). Pabrėžtas siekis į 
instituto veiklą įtraukti jaunus tyrėjus, taip pat sudaryti galimybes studentams laisvai judėti ir patiems 
formuoti savo studijų planus (gretutinių studijų pavyzdys).  

2. BKKI direktorė papasakojo apie neseniai įvykusį susitikimą su VU rektoriumi prof. habil. dr. Artūru 
Žukausku ir kiek anksčiau vykusį pokalbį su mokslo prorektoriumi prof. Rimantu Jankausku bei pasiūlė 
aptarti užsienio mokslo ekspertų išvadas, kuriose raginama glaudžiau bendradarbiauti, siekti didesnio 
tarptautiškumo, rengti aukšto lygio (proveržio) konferencijas, daugiau disertacijų rašyti anglų kalba bei 
išspręsti mokslininkų priklausomybės nuo vietinių žurnalų problemą. 

3. Aptarta susidariusi padėtis dėl BKKI nuostatų. Laukiama, kol bus patvirtinti pakeitimai fakulteto 
nuostatuose dėl reikalavimų katedrų vadovų kvalifikacijai. 

4. Aptartos įvairios nuomonės dėl mokslinių tyrimų grupių (MTG), pastebėta, jog trūksta išaiškinimo, kuo 
MTG skiriasi nuo projekto. Doc. dr. Vaiva Žeimantienė paaiškino, jog MTG – tai lanksčios, tikslų ir tyrimų 
vienijamos grupės, kurios susikūrusios vykdo bendrą veiklą (studijų, mokslo projektų, rengiamų 
konferencijų, leidinių etc. forma). 



BKKI direktorė supažindino su BKKI tinklapio tobulinimo veikla (sukurtas interaktyvus rengiamų ir jau 
įvykusių konferencijų sąrašas, nuolat pildomas publikacijų sąrašas). Išsakytas finansinių išteklių, skirtų 
BKKI tinklapiui kurti ir palaikyti, poreikis. 

Iškeltas klausimas dėl publikacijų pristatymo skatinimui už mokslo pasiekimus terminų. Siūloma, kad 
vykdant atranką dėl skatinimo už mokslo pasiekimus publikacijų sąrašas būtų teikiamas po 1 metų, visas 
publikacijas peržiūrėjus Mokslo skyriui.  

5. Dėl BKKI vystymosi plano sutarta palaukti, kol bus galutinai suformuluota fakulteto strategija ir veiklos 
planas, tada atitinkamai parengti BKKI planus ir numatyti vystymosi perspektyvas.   

 

KITI KLAUSIMAI 

Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė domėjosi, ar esama VU padalinio, kuris teiktų pagalbą 
organizuojant tarptautines konferencijas (dalyvių apgyvendinimas, auditorijų paieška, kiti praktiniai dalykai). 

Doc. dr. Vaiva Žeimantienė pasiūlė apsvarstyti bendros BKKI studentų konferencijos idėją (susidarytų 
didesni dalyvių srautai, atsirastų galimybės geriau vieniems kitus pažinti, taip pat susipažinti, kokius tyrimus 
atlieka kitų padalinių studentai; galbūt galėtų būti rengiamos kelių pakopų konferencijos). Nutarta šį 
klausimą apsvarstyti BKKI padalinių viduje. 

Doc. dr. Jurgis Pakerys iškėlė klausimą dėl finansavimo komandiruotėms, ar patvirtintas siūlymas skirti 
konkrečią sumą kiekvienam darbuotojui, kurią galėtų panaudoti per 2 metų laikotarpį. Nutarta šį klausimą 
vėl iškelti Filologijos fakulteto taryboje. 

Doc. dr. Vaiva Žeimantienė teiravosi, ar ir kada atsiras vertėjai kokybiškai išversti internetinėje svetainėje 
talpinamą medžiagą. Nutarta šį klausimą pateikti Filologijos fakulteto dekanatui. 

 

Metinio susirinkimo pabaigoje visi dalyviai bendru sutarimu pritarė BKKI direktorės doc. dr. 
Ērikos Sausverdės veiklos ataskaitai 2018 metais. 
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