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FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDIJŲ KOLEGIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 2018-09-21, Nr. 4  

Dalyvavo 18 Studijų kolegijos narių iš 19: doc. dr. Linara Bartkuvienė (SK pirmininkė), studijų reikalų 

prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, prof. dr. Danguolė Melnikienė, doc. dr. Vaiva 

Žeimantienė, doc. dr. Miguel Villanueva Svensson, doc. dr. Dainius Būrė, prof. dr. Meilutė 

Ramonienė, doc. dr. Audronė Kučinskienė, doc. dr. Viktorija Ušinskienė, prof. dr. Brigita Speičytė, dr. 

Jūratė Levina, prof. dr. Vytautas Bikulčius, doc. dr. Dagnė Beržaitė, dr. Jurgita Katkuvienė (naujai 

išrinkta SPK pirmininkė keičia ankstesnį SPK pirmininką prof. habil. dr. Kęstutį Nastopką), dr. 

Giedrius Tamaševičius ir doc. dr. Erika Sausverde (naujai išrinktas SPK pirmininkas dr. Giedrius 

Tamaševičius keičia doc. dr. Eriką Sausverde), prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė, doc. dr. Virginija 

Masiulionytė, Toma Limontaitė (studentų atstovė, įgaliota Aušrinės Gedminaitės). 

 

1. SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (pristato SK pirmininkė doc. dr. Linara 

Bartkuvienė). 

NUTARTA: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: „už“ – 18 (vienbalsiai). 

 

2. SVARSTYTA: 2018-05-04 įvykusio SK posėdžio protokolo tvirtinimas (pristato SK 

pirmininkė doc. dr. Linara Bartkuvienė). 

SK pirmininkė atkreipė dėmesį, kad 2018-05-04 įvykusio SK posėdžio protokolas surašytas gana 

glaustai ir kai kuriuos jo punktus būtų galima šiek tiek praplėsti. Doc. dr. Erika Sausverde 

patikslino, kad naują antrõsios pakopos studijų programos „Skandinavistika“ koncepciją 2018-05-

04 SK posėdyje pristatė doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė ir doc. dr. Loreta 

Vaicekauskienė. Taip pat nutarta atsisakyti protokole esančio įrašo „Gretutinių studijų pažymėjimo 

tekstas pridedamas“, kadangi, kaip pasisakė doc. dr. Vaiva Žeimantienė, per gegužės 4 d. posėdį 

SK nariai su gretutinių studijų pažymėjimo tekstu nebuvo supažindinti. Studijų prodekanė doc. dr. 

Diana Šileikaitė-Kaishauri patikslino, kad per gegužės 4 d. posėdį buvo padalinta medžiaga, kurioje 

buvo nurodyta, koks galėtų būti gretutinių studijų pažymėjimas. Kol kas VU patvirtintos gretutinių 

studijų baigimo pažymėjimo formos nėra. 

NUTARTA: Patvirtinti 2018-05-04 įvykusio SK posėdžio protokolą. Balsavimo rezultatai: “už“ – 

18 (vienbalsiai). 

 

3. SVARSTYTA: VU Filologijos fakulteto studijų kolegijos darbo reglamento svarstymas ir 

tvirtinimas (pristato SK pirmininkė doc. dr. Linara Bartkuvienė). 

Rengti medžiagą SK kolegijos darbo reglamentui buvo įpareigoti trys SK nariai: doc. dr. Dagnė 

Beržaitė, doc. dr. Viktorija Ušinskienė ir doc. dr. Miguel Villanueva Svensson. SK pirmininkė doc. 

dr. Linara Bartkuvienė visos SK vardu padėkojo šiems trims nariams už SK reglamento rengimui 

skirtą laiką. Svarstant SK reglamentą siūlyta:  
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tikslinti pirmõsios SK reglamento dalies antrą punktą dėl SK teikiamų rekomendacijų. Pasisakė: 

doc. dr. Erika Sausverde, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, prof. dr. Meilutė Ramonienė, doc. dr. 

Vaiva Žeimantienė, dr. Jūratė Levina; 

atsisakyti antrõsios SK reglamento dalies trečio punkto „SK tikslas“ kaip per siaurõs ir 

atkartojančios antrõsios SK reglamento dalies ketvirto punkto dalis. Pasisakė: prof. dr. Brigita 

Speičytė, doc. dr. Miguel Villanueva Svensson, doc. dr. Vaiva Žeimantienė, prof. dr. Meilutė 

Ramonienė, prof. dr. Vytautas Bikulčius, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Audronė 

Kučinskienė, doc. dr. Erika Sausverde; 

tikslinti antrõsios SK reglamento dalies „SK funkcijos“ ketvirto punkto dalis (doc. dr. Diana 

Šileikaitė-Kaishauri); 

tikslinti antrõsios SK reglamento dalies 3.4 punkto formuluotę „pagal poreikį inicijuoti darbo 

grupę“ (palikti nepakeistą); 

SK reglamente pakeisti SK sudėties formuluotę (doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri); 

SK pirmininko kadencijos trukmė; SK pirmininko atšaukimo aplinkybės; 

aiškiai nurodyti SK reglamente dėl balsavimo teisės perdavimo deleguotiems SK posėdžio 

dalyviams. Pasisakė: prof. dr. Meilutė Ramonienė, prof. dr. N. Maskaliūnienė, doc. dr. Diana 

Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Linara Bartkuvienė; 

tikslinti baigiamąją SK reglamento nuostatą, nurodyti aplinkybes, kada gali būti keičiamas SK 

reglamentas. 

NUTARTA: Atsižvelgus į posėdžio metu SK narių išsakytas pastabas ir siūlymus, parengti naują 

SK reglamento redakciją. SK reglamentas bus tvirtinamas tada, kai visi SK nariai susipažins su 

galutine redakcija ir neturės jai esminių pastabų. 

 

4. SVARSTYTA: Prof. dr. Birutės Jasiūnaitės SK pateikto BUS modulio „Mitinės būtybės 

frazeologijoje ir liaudies kultūroje“ aptarimas (doc. dr. Linara Bartkuvienė). 

Studijų reikalų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri pakomentavo, kad prof. dr. Birutei 

Jasiūnaitei buvo pasiūlyta parengti ir SK pateikti tokį BUS dalyką, t. y. BUS dalyko aprašą, kuris 

tiesiogiai sietųsi su profesorės tyrinėjimų sritimis (etnolingvistika, tarmių leksika ir frazeologija), 

nesiekiant jų dirbtinai susieti su plačiomis kultūrinių ar tarpkultūrinių tyrimų erdvėmis. Prieš 

modulio aptarimą, SK pirmininkė priminė, kad Tarybai teikiamas BUS modulis pirmiausia turi būti 

nuodugniai išnagrinėtas SK. Doc. dr. Erika Sausverde išsakė abejonę, ar šis prof. dr. Birutės 

Jasiūnaitės BUS modulio aprašas apskritai atitinka bendrauniversitetiniams dalykams keliamus 

reikalavimus. Prof. dr. Meilutė Ramonienė dėl šio BUS modulio pasiūlė pasikonsultuoti su 

Filologijos fakulteto docente dr. Nijole Juchnevičiene, kuri yra VU BUS komisijos pirmininkė, 

todėl labai gerai žino, kokius kriterijus turi atitikti VU BUS komisijoje svarstomi moduliai. Dr. 

Jūratė Levina paminėjo, kad BUS modulio apraše nurodytos paskaitų temos nėra pakankamos 

apraše iškeltiems tikslams pasiekti. Doc. dr. Vaiva Žeimantienė turėjo pastabų dėl apraše nurodytos 

vertinimo tvarkos: prie temų yra nurodytos užduotys, kurias reikia atlikti, tačiau galutiniame 

įvertinime pastarųjų atlikimas arba neatlikimas neatsispindi. Dr. Jurgita Katkuvienė perdavė prof. 

habil. dr. Kęstučio Nastopkos nuomonę: BUS modulio apraše (su mitologija susijusiose temose) 

reikėtų remtis garsių mitologijos tyrinėtojų Algirdo Juliaus Greimo ir Vladimiro Toporovo darbais. 
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NUTARTA: 

Nusiųsti prof. dr. Birutės Jasiūnaitės siūlomo BUS modulio aprašą VU BUS komisijos pirmininkei, 

Filologijos fakulteto docentei dr. Nijolei Juchnevičienei ir paprašyti išsakyti nuomonę. Atsižvelgus 

į gautas pastabas, BUS modulio aprašą tikslinti, aptarti SK dar kartą. 

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

Kaishauri) 

Studijų reikalų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri pasidalino informacija dėl priedų 

SPK pirmininkams mokėjimo: laukiama dekanės prof. dr. Inesos Šeškauskienės siūlymo Tarybai ir 

Tarybos pritarimo dėl bendrųjų nuostatų lemiančių priedo SPK pirmininkams dydį, kadangi studijų 

programos yra skirtingų pakopų, jose studijuoja nevienodas skaičius studentų etc. Po to doc. dr. 

Diana Šileikaitė-Kaishauri pakomentavo 2018-09-21 SPK pirmininkams ir fakulteto 

administratorėms siųstą laišką „Dėl einamųjų darbų: spalio 5 d. – spalio 12 d. – spalio 19 d.“. Iki 

spalio 5 d. – prašyta atsiųsti 2018–2019 m. m. krūvio lenteles, iki spalio 12 d. – paskaitų 

tvarkaraščio medžiagą 2019 m. pavasario semestrui ir SPK protokolus, jei studijų programoje 

planuojami pakeitimai. Iki spalio 19 d. prašyta atsiųsti 2019 m. pavasario semestro pasirenkamųjų 

dalykų aprašus. Visą informaciją rekomenduota siųsti bendruoju Filologijos fakulteto Studijų 

skyriaus paštu: studijos@flf.vu.lt. Doc. dr. Audronė Kučinskienė suabejojo, ar iki spalio 5 d. jau 

bus žinomi vadovavimai baigiamiesiems darbams su konkrečiomis baigiamųjų kursų studentų 

pavardėmis. Šiai nuomonei pritarė prof. dr. Brigita Speičytė ir doc. dr. Erika Sausverde. Prof. dr. 

Meilutė Ramonienė išsakytas mintis papildė, pasakydama, kad numatyti iš anksto tikslų 

vadovavimo baigiamiesiems darbams skaičių gana sunku, kadangi, kaip matyti iš ankstesnių 

mokslo metų, faktiniai vadovavimai dažnai viršija preliminariuosius. 2018–2019 m. m. krūvio 

lentelių pateikimo terminą paprašyta pavėlinti atidedant iki spalio 15 d., kadangi 

katedrose/centruose baigiamųjų darbų temų tvirtinimas (galutinė data) skiriasi. Šiai datai doc. dr. 

Diana Šileikaitė-Kaishauri neprieštaravo, tik dar kartą priminė kolegoms į pedagoginių krūvių 

informacijos pateikimą žiūrėti atsakingai, kadangi VU centrinė administracija, remdamasi 

pateiktais duomenimis, skaičiuos fakulteto studijų programų rentabilumą. Dėl paskaitų tvarkaraščio 

medžiagos, SPK posėdžių protokolų (jei planuojami studijų programos pakeitimai) ir 

pasirenkamųjų dalykų, jų kvotų bei aprašų pateikimo datų neprieštarauta. 

Doc. dr. Audronė Kučinskienė pasisakė dėl planuojamo siūlyti visam fakultetui pasirenkamojo 

dalyko „Šv. Rašto graikų kalba“. Kadangi šį pasirenkamąjį dalyką norima siūlyti studentams jau 

2019 m. pavasario semestrą, studijų reikalų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri patarė 

pirmiausia tartis su kurios nors vienos studijų programos komitetu dėl pasirenkamojo dalyko „Šv. 

Rašto graikų kalba“ įtraukimo į studijų programos planą. Vienoje studijų programoje esantį dalyką, 

kitų studijų programų studentai galėtų pasirinkti užpildydami individualų studijų planą. SK nariai 

(SPK pirmininkai), sutiko šitai apsvarstyti savo SPK posėdžiuose, tačiau paprašė atsiųsti siūlomo 

pasirenkamojo dalyko „Šv. Rašto graikų kalba“ aprašą. 

Dr. Jūratė Levina pasisakė dėl galimybės fakulteto studentams siūlyti bendrafilologinius 

pasirenkamuosius dalykus, kurie, panašiai kaip ir BUS moduliai, būtų skirti skirtingų fakulteto 

studijų programų studentams, nereikėtų pildyti individualių studijų planų, bendrafilologinių dalykų 

laikai paskaitų tvarkaraščiuose nesutaptų su kitų pasirenkamųjų dalykų laikais, dėstytojams netektų 

baimintis, kad jų dėstomas kursas dėl per mažo užsiregistravusių klausytojų skaičiaus bus atšauktas 

etc. Studijų reikalų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri sutiko, kad individualūs studijų 

planai ir dėstytojų parašų rinkimas tuose planuose studijų procesui nėra naudingas. Siekiant šito 

mailto:studijos@flf.vu.lt
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išvengti, tikslinga būtų bendrafilologinius modulius įtraukti į studijų programas. Tose programose, 

kuriose jau yra keli bendrafilologiniai moduliai, siūlomų bendrafilologinių dalykų sąrašą būtų 

galima papildyti. Kadangi galimų siūlyti modulių parinkimas, svarstymas, tvirtinimas ir įtraukimas 

į studijų programas užtrunka, mažai tikėtina, kad pavyks pasiūlyti modulius studentams iki 2019 m. 

pavasario semestro registracijos į pasirenkamuosius dalykus pradžios. Tačiau visai įmanoma šitai 

įgyvendinti 2019–2020 m. m. Kitų metų sausio–vasario mėn. reikėtų pradėti rengtis 

bendrafilologinių modulių įtraukimui į studijų programas 2019–2020 m. m. 

Doc. dr. Erika Sausverde priminė anksčiau jau minėtą studijų programos sudarymo principą: 

studijuodami studentai turi teisę patys pasirinkti juos dominančius pasirenkamuosius dalykus (iki 

60 kr.). Docentė nuogąstavo, kad nors, viena vertus, egzistuoja galimybė studentams laisvai 

pasirinkti norimus studijuoti dalykus, kita vertus, studentų pasirinkimai yra „cenzūruojami“ SPK 

(sutinkant arba nesutinkant su individualiu studijų planu) ir SK (pritariant, rekomenduojant tam 

tikrų pasirenkamųjų dalykų įtraukimą į studijų programas). Be to, studentams nėra prieinama 

informacija apie visus visose fakulteto studijų programose siūlomus dalykus. Doc. dr. Erika 

Sausverde pasidalino vizito Švedijos universitete įspūdžiais: Švedijoje laisvai pasirinkti 

pasirenkamuosius dalykus yra studentų teisė, kuria jie aktyviai naudojasi. Prof. dr. Nijolė 

Maskaliūnienė pasiūlė leisti laisvai, nepildant individualių studijų planų, pasirinkti 

pasirenkamuosius dalykus bent jau antrosios pakopos studentams. Studijų reikalų prodekanė doc. 

dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri dar kartą priminė, kad studentų pasirinkimai turi būti įrašyti 

informacinėje studijų sistemoje. Jei norimo pasirenkamojo dalyko esamame studijų plane nėra, tada 

studento pasirinkimas turi būti užfiksuotas individualiame studijų plane ir tik po to šitai galima 

pažymėti informacinėje studijų sistemoje. 

Posėdžio pabaigoje prof. dr. Brigita Speičytė iškėlė klausimą dėl fakulteto baigiamųjų darbų 

rengimo tvarkos: baigiamųjų darbų tvarką reikėtų atnaujinti. Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė papildė, 

jog reikėtų užtikrinti, kad studentai laikytųsi baigiamųjų darbų rengimo tvarkos. Kadangi praktikoje 

yra pasitaikę keblių atvejų, kai moksliškumo kriterijus puikiausiai atitinkantys baigiamieji darbai 

savo apimtimi gerokai viršijo baigiamųjų darbų nuostatuose nurodytą baigiamojo darbo apimtį.  

 

NUTARTA: Sudaryti darbo grupę (darbo grupės nariai: prof. dr. Brigita Speičytė, dr. Jūratė 

Levina, studijų reikalų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, studentų atstovybės 

deleguotas studentų atstovas), kuri iki kito SK posėdžio peržiūrėtų esamą filologijos fakulteto 

baigiamųjų darbų tvarką, palygintų su šiuo metu galiojančia bendrauniversitetine baigiamųjų darbų 

rengimo tvarka ir kitame SK posėdyje pristatytų atnaujintą baigiamųjų darbų gynimo tvarkos 

projektą.  

 

 

Studijų kolegijos pirmininkė   doc. dr. Linara Bartkuvienė 

Posėdžio sekretorė                                                                             Viktorija Staišiūnaitė 

 

 

 


