
  

  

FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDIJŲ KOLEGIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 2019-03-15, Nr. 10 ((2.2) 180000-KT-24) 

Dalyvavo 17 Studijų kolegijos narių iš 19: doc. dr. Linara Bartkuvienė (SK pirmininkė), studijų reikalų 

prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Birutė Ryvitytė, prof. dr. Danutė Balšaitytė, 

doc. dr. Miguel Villanueva Svensson, doc. dr. Dainius Būrė, doc. dr. Loreta Vilkienė, doc. dr. Viktorija 

Ušinskienė, prof. dr. Brigita Speičytė, asist. dr. Jūratė Levina, prof. dr. Vytautas Bikulčius, doc. dr. 

Dagnė Beržaitė, asist. dr. Jurgita Katkuvienė, asist. dr. Giedrius Tamaševičius, doc. dr. Virginija 

Masiulionytė, studentų atstovė Aušrinė Gedminaitė. 

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė atstovavo Klasikinės (lotynų ir senosios graikų) SPK pirmininkei doc. dr. 

Audronei Kučinskienei. Taip pat posėdyje dalyvavo studentės Kamilė Bandonytė ir Toma Limontaitė. 

DARBOTVARKĖ 

1. SK posėdžio darbotvarkės tvirtinimas ir praėjusio (2019-01-18) SK posėdžio 

protokolo bei e. posėdžio (2019-02-01) protokolo tvirtinimas. 

2. Dėl perėjimo prie 5 arba šio skaičiaus kartotinių kreditų MA programoje 

„Intermedialios literatūros studijos“ (2019 m. priėmimas). Dėl perėjimo prie 5 arba 

šio skaičiaus kartotinių kreditų ir kt. pakeitimų MA programoje „Semiotika“ (2019 m. 

priėmimas). 

3. Dėl pakeitimų Skandinavistikos (suomių ir švedų) bakalauro studijų programoje 

(2019 m. priėmimas). 

4. Dėl išankstinės egzaminų sesijos studentams, išvykstantiems pagal „Work & Travel“ 

ir kt. programas. 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl SK posėdžio darbotvarkės tvirtinimo ir praėjusio (2019-01-18) SK 

posėdžio protokolo bei e. posėdžio (2019-02-01) protokolo tvirtinimų (SK pirmininkė doc. dr. 

Linara Bartkuvienė). 

 

NUTARTA (vienbalsiai): Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. Patvirtinti 2019-01-18 įvykusio SK 

posėdžio bei e. posėdžio (2019-02-01) protokolus. 

 

 

2. SVARSTYTA: 

2.1 Dėl perėjimo prie 5 arba šio skaičiaus kartotinių kreditų MA programoje „Intermedialios 

literatūros studijos“ (2019 m. priėmimas). Pristatė asist. dr. Jūratė Levina. 



Ruošiantis 2019 m. priėmimui, pakoreguoti „Intermedialių literatūros studijų“ programoje esančių 

privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų kreditai – pereita prie 5 ir šio skaičiaus kartotinių kreditų. 

„Intermedialių literatūros studijų“ programos turinys išliko nepakitęs. Paminėtina, kad į 2-ą studijų 

programos semestrą buvo įtrauktas „Mokslo tiriamasis darbas I/II d.“ „Intermedialių literatūros 

studijų“ programos komitetas atsižvelgė į tai, kad magistrantūros programose studentų grupės yra 

nedidelės, todėl dalis „Intermedialių literatūros studijų“ programoje siūlomų pasirenkamųjų dalykų 

yra numatyti kitose MA programose (atitinkamuose semestruose). Siekiama sudaryti „Intermedialių 

literatūros studijų“ studentams galimybę pasirinkti ir užtikrinti bent minimalų būtiną studentų 

skaičių pasirenkamuosiuose dalykuose. 

Asist. dr. Jūratė Levina studijų programų pirmininkams pasiūlė įtraukti į jų kuruojamas studijų 

programas „Intermedialių literatūros studijų“ programoje numatytą doc. dr. Pavel Lavrinec dėstomą 

pasirenkamąjį dalyką „Literatūra ir skaitmeninės technologijos“ (planuojamas semestras – 2020 m. 

rudens sem.). „Literatūra ir skaitmeninės technologijos“ – aktualus ir atveriantis platų tyrimų lauką 

kursas, tačiau skaitmeninės technologijos nėra pagrindinė doc. dr. Pavel Lavrinec tyrimų sritis. 

Todėl doc. dr. Pavel Lavrinec būtų linkęs pasidalinti šiuo kursu su kolega(-e), aktvyiai 

besidominčiu(-ia) skaitmeninėmis technologijomis literatūrologijoje. Asist. dr. Giedrius 

Tamaševičius pasiūlė Skandinavistikos centro doktorantę Rimą Palubinskienę, kuri galėtų dėstyti 

kartu su doc. dr. Pavel Lavrinec. 

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė paklausė, kuo vadovaudamasis Intermedialių literatūros studijų 

programos komitetas dalykams priskyrė kreditus, kadangi esama dalykų, kuriems skirta 10 kreditų 

ir numatytos 48 kontaktinės valandos, tačiau, pvz., 5 kreditais įvertintai „Naratologijai“ yra 

suplanuotos 64 kontaktinės valandos. Prof. dr. Vytautas Bikulčius taip pat klausė, ar nebūtų 

tikslinga visiems sutarti dėl kreditų ir kontaktinių valandų skaičiaus ir šio susitarimo laikytis. Be to, 

doc. dr. Nijolė Keršytė yra parengusi monografiją, kurią magistrantūros studentai galėtų pasitelkti 

savarankiškai studijuodami (jei būtų padidintas savarankiškam darbui tenkančių valandų skaičius). 

Asist. dr. Levina atsakė, kad „Naratologijai“ skirti 64 kontaktines val. buvo nuspręsta dėl dviejų 

priežasčių. Pirmoji – 5 kreditai taip pat yra skiriami „Naratologijos“ kursui „Semiotikos“ 

programoje. Antroji priežastis – „Naratologijos“ dėstytoja doc. dr. Nijolė Keršytė akcentuoja 

auditorinio darbo svarbą, nors tai ir nėra įprasta antrosios pakopos studijoms. „Naratologijos“ kursu 

perteikiamos metodikos studentai išmoksta būtent praktinio darbo metu (auditorijoje). Kituose 

„Intermedialių literatūros studijų“ programoje numatytuose dalykuose, pvz., prof. Arūno Sverdiolo 

dėstomame kurse „Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, 

poststruktūralizmas“ konceptualus turinio esama tikrai daugiau nei „Naratologijoje“ ir studentams 

daugiau tenka dirbti savarankiškai. Prof. dr. Brigita Speičytė palaikė Intermedialių literatūros 

studijų programos komiteto poziciją, kadangi, anot profesorės, bakalauro studijų pakopoje studentai 

neturi galimybės susipažinti su kokia nors metodika ir, be to, tik skaitant teorinius tekstus 

savarankiškai perprasti metodiką net ir magistrantūros studijų pakopoje yra sudėtinga. 

„Naratologijos“ kursu yra suteikiamas įrankis tolesnėms tekstų ir semiotinių tekstų analizėms. 

Studentų atstovės Aušrinė Gedminaitė ir Toma Limontaitė sutiko, kad jei studentams semestro 

metu tenka daugiau kontaktinio darbo, mažiau savarankiško darbo ir nėra numatyta rašto darbo 

kurso pabaigoje, tai šis praktinio pobūdžio kursas magistrantūros studijose yra tinkamas. 

Doc. dr. Birutė Ryvitytė atkreipė dėmesį, kad 4-ame „Intermedialių literatūros studijų“ semestre 

numatytam „Magistro baigiamajam darbui“ turėtų būti skiriamos ne 28, bet 26 kontaktinės 

valandos. Asist. dr. Jurgita Katkuvienė pasitikslino, ar tikrai dabartinis Lietuvos Respublikos 

kultūros ministras dr. Mindaugas Kvietkauskas, galės skaityti paskaitas fakulteto studentams. 



Asist. dr. Jūratė Levina atsakė, kad buvo kreiptasi į Vyriausiąją Tarnybinės etikos komisiją, kuri 

patvirtino, jog dr. Mindaugas Kvietkauskas gali derinti darbą Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijoje ir paskaitų skaitymą Filologijos fakultete. 

NUTARTA: Pritarti „Intermedialių literatūros studijų“ programos planui (2019 m. priėmimas). 

Balsavimo rezultatai: už-16, prieš-0, susilaikė-1. 

2.2 Dėl perėjimo prie 5 arba šio skaičiaus kartotinių kreditų ir kt. pakeitimų MA programoje 

„Semiotika“ (2019 m. priėmimas). Pristatė asist. dr. Jurgita Katkuvienė. 

„Semiotikos“ studijų programoje privalomiesiems ir pasirenkamiesiems dalykams skirta po 5 kreditus, 

o ašiniams semiotikos kursams („Semiotikos teorijai“, „Semiotinei tekstų analizei“ ir „Kultūros 

semiotikai“) – po 10 kreditų. Svarbiausi pakeitimai šioje programoje – pertvarkyta „Magistro 

baigiamojo darbo“ (20 kr.) rašymo procedūra ir „Mokslo tiriamasis darbas“ (10 kr.) nukeltas į 4-ą 

studijų programos semestrą. 

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė paklausė, kodėl „Mokslo tiriamasis darbas“ yra nukeltas į 4-ą 

„Semiotikos“ semestrą, juk kitose studijų programose šis dalykas suponuoja magistro baigiamojo darbo 

rašymą, o paskutiniame programos semestre baigiamasis darbas jau turėtų būti parašytas. Asist. dr. 

Jurgita Katkuvienė atsakė, kad norėta tam tikrus magistro baigiamojo darbo rengimo etapus šioje 

studijų programoje paskirstyti (pradedant nuo 2-o semestro). 4-ame semestre „Mokslo tiriamojo darbo“ 

seminaro metu studentai turėtų pristatyti baigiamojo darbo dalį, sugebėti atsakyti į vadovo ir 

bendrakursių iškeltus klausimus bei klausti patys. Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė pasiūlė apjungti šiuos 

du 4-ame „Semiotikos“ semestre esančius dalykus ir palikti tik „Magistro baigiamąjį darbą“ (30 kr.). 

Studijų reikalų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri šiai minčiai pritarė, juk baigiamojo darbo 

pristatymą galima numatyti „Magistro baigiamojo darbo“ apraše. Asist. dr. Jurgita Katkuvienė sutiko 

4-ame „Semiotikos“ semestre esantį „Mokslo tiriamąjį darbą“ integruoti į tame pačiame semestre esantį 

„Magistro baigiamąjį darbą“ ir pakoreguoti pastarojo aprašą taip, kad jame atsispindėtų visa 

pertvarkyta magistro baigiamojo darbo rašymo procedūra. 

NUTARTA: Pritarti „Semiotikos“ programos planui (2019 m. priėmimas). Balsavimo 

rezultatai: už-17, prieš-0, susilaikė-0. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl pakeitimų Skandinavistikos (suomių ir švedų) bakalauro studijų 

programoje (2019 m. priėmimas). Pristatė asist. dr. Giedrius Tamaševičius. 

Pakeitimus planuojant 2019 m. priėmimą, anot programos pirmininko asist. dr. Giedriaus 

Tamaševičiaus, paskatino esama padėtis arba tiksliau šioje programoje dėstančių dėstytojų 

studijuojančių studentų atsiliepimai. Studijuoti suomių ir švedų kalbas lygiagrečiai, vienodu krūviu 

studentams buvo per sunku, todėl nuo 2019 m. Skandinavistikos (suomių ir švedų) programoje 

daugiau kreditų ir kontaktinių valandų skiriama suomių kalbai, mažiau – švedų kalbai, sudaroma 

galimybė pasirinkti daugiau pasirenkamųjų dalykų. „Pusinių“ kreditų (2,5 kr., 7,5 kr.) 2019 metų 

priėmimui eliminuoti iš programos nepavyko, tačiau tikimasi, netgi privaloma bus tai padaryti 2020 

metams. 

Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė atkreipė dėmesį, į  Skandinavistikos (suomių ir švedų) programos 

plane likusius „pusinius“ kreditus. Studijų reikalų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri 

pasiūlė kelis sprendimus: 



• atsisakyti „Akademinio raštingumo“ (2,5 kr.) ir „Skandinavistikos seminaro“ (2,5 kr.). Arba 

apjungti „Akademinį raštingumą“ (2,5 kr.) ir „Skandinavistikos seminarą“ (2,5 kr.), t. y. 

siūlyti vieną 5 kreditų vertės dalyką bei atitinkamai pakoreguoti to dalyko aprašą; 

• būsimame 3-iame studijų programos semestre (2020 m. ruduo) suvienodinti visų 

pasirenkamųjų dalykų kreditus, t. y. siūlyti 5 kreditų vertės pasirenkamuosius dalykus. 

Tame pačiame semestre padidinti šiuolaikinei švedų kalbai skiriamus kreditus (iki 7,5 kr.) ir 

valandas (128 val. arba 160 val.). 

Asist. dr. Giedrius Tamaševičius šiems sprendimams pritarė, tik įžvelgė būtinybę dar 

pasikonsultuoti su švedų kalbos dėstytojais dėl kontaktinių valandų skaičiaus. Studentų 

atstovė Aušrinė Gedminaitė taip pat sutiko, kad pradedant studijuoti švedų kalbą reikėtų 

studijų plane pastarajai reikėtų skirti daugiau kontaktinių valandų. 

 

NUTARTA: Pritarti su pataisymais Skandinavistikos (suomių ir švedų) bakalauro studijų 

programos planui (2019 m. priėmimas). Balsavimo rezultatai: už-17, prieš-0, susilaikė-0. 

 

 

4. SVARSTYTA: Dėl išankstinės egzaminų sesijos studentams, išvykstantiems pagal „Work & 

Travel“ ir kt. programas. Pristatė studijų reikalų prodekanė doc. dr. Diana Šilekaitė-Kaishauri. 

 

NUTARTA: Pritarti dėl išankstinės egzaminų sesijos studentams, išvykstantiems pagal „Work & 

Travel“ ir kt. programas. Teikti fakulteto Tarybai siūlymą leisti oficialiai atidėti sesiją studentams, 

išvykstantiems pagal „Work & Travel“ bei panašias programas, ir likusius egzaminų išlaikyti iki 

rugsėjo 30 d. Balsavimo rezultatai: už-16, prieš-0, susilaikė-1. 

 

 

5. SVARSTYTA: Kiti klausimai. Pristatė studijų reikalų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-

Kaishauri. 

5.1 Dėl „Semiotikos įvado“ (dalyko dėstytojas – asist. dr. Paulius Jevsejevas) kaip 

pasirenkamojo dalyko bakalauro pakopos studentams. 

Kadangi „Semiotikos įvado“ aprašas vis dar yra taisytinas, todėl posėdyje jis nebuvo 

svarstomas. Dalyko aprašą dėstytojas asist. dr. Paulius Jevsejevas turėtų pataisyti 

balandžio mėnesį. Studijų programų komitetai savo posėdžiuose galėtų apsvarstyti ir 

jei nutartų esant reikalinga, įtraukti šį pasirenkamąjį dalyką į savo kuruojamą studijų 

programą. 

5.2 Dėl pakeitimų MS Excel dėstytojų krūvių lentelėse. 

Studijų kolegijos nariams buvo pristatyti numatomi pakeitimai, atnaujinimai 

dėstytojų krūvių lentelėse: srauto dydis, minimalūs studentų skaičiai, koeficientas 

pasikartojantiems seminarams, skiriamos valandos už vadovavimus baigiamiesiems 

darbams, kai studentai išeina akademinių atostogų, nutraukia studijas ir kt. Kilusioje 

diskusijoje aktyviai pasisakė asist. dr. Jūratė Levina, doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, 



prof. dr. Brigita Speičytė, asist. dr. Jurgita Katkuvienė, doc. dr. Loreta Vilkienė, doc. 

dr. Miguel Villanueva Svensson. 

Atnaujintos dėstytojų krūvių apskaitos lentelės projektas bus teikiamas svarstyti 

fakulteto Tarybai. 

 

 

 

 

 

 

Studijų kolegijos pirmininkė   doc. dr. Linara Bartkuvienė 

 

 

Posėdžio protokolą parengė vyresnioji specialistė   Viktorija Staišiūnaitė 


