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Dalyvavo 14 Studijų kolegijos narių iš 19: doc. dr. Linara Bartkuvienė (SK pirmininkė), studijų
prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Vaiva Žeimantienė, doc. dr. Miguel Villanueva
Svensson, doc. dr. Dainius Būrė, doc. dr. Audronė Kučinskienė, doc. dr. Viktorija Ušinskienė, prof. dr.
Brigita Speičytė, dr. Jūratė Levina, prof. dr. Vytautas Bikulčius, dr. Jurgita Katkuvienė, dr. Giedrius
Tamaševičius, doc. dr. Virginija Masiulionytė, studentų atstovės Aušrinė Gedminaitė ir Toma
Limontaitė.
SPK pirmininkų deleguoti SPK nariai: prof. dr. Roma Kriaučiūnienė (delegavo prof. dr. Danguolė
Melnikienė), doc. dr. Loreta Vilkienė (delegavo prof. dr. Meilutė Ramonienė), asist. dr. Julija Snežko
(delegavo doc. dr. Dagnė Beržaitė), prof. dr. Jonė Grigaliūnienė.
1. SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (pristato SK pirmininkė doc. dr. Linara
Bartkuvienė).
Posėdžio darbotvarkę pasiūlyta papildyti įtraukiant atskirą darbotvarkės punktą „SPK metinių
ataskaitų aptarimas“.
NUTARTA (vienbalsiai): Siūlymui pritarti, papildytą posėdžio darbotvarkę patvirtinti.

2. SVARSTYTA: 2018-09-21 įvykusio SK posėdžio protokolo tvirtinimas (pristato SK
pirmininkė doc. dr. Linara Bartkuvienė).
Rekomenduota kitų SK posėdžių protokolų informacija neperkrauti, siekti atspindėti esmę ir
nurodyti protokolo rengėją.
NUTARTA: Patvirtinti 2018-05-04 įvykusio SK posėdžio protokolą. Balsavimo rezultatai: “už“ –
14.

3. SVARSTYTA: VU Filologijos fakulteto studijų kolegijos darbo reglamento tvirtinimas (SK
pirmininkė doc. dr. Linara Bartkuvienė).
NUTARTA (vienbalsiai): Patvirtinti VU Filologijos fakulteto studijų kolegijos darbo reglamentą.

4. SVARSTYTA: Bendrosios VU Filologijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo,
gynimo ir vertinimo tvarkos bei VU Filologijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo komisijos
darbo reglamento aptarimas (SK pirmininkė doc. dr. Linara Bartkuvienė).

Bendrąją VU Filologijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarką
bei VU Filologijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo komisijos darbo reglamentą rengė šie SK
nariai: prof. dr. Brigita Speičytė, dr. Jūratė Levina, studentės Aušrinė Gedminaitė ir Toma
Limontaitė bei studijų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri. Posėdžio metu svarstyta dėl
Bendrojoje VU Filologijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo
tvarkoje nurodytos
•

visiems SPK priimtinos BA baigiamųjų darbų apimties (spaudos ženklų su tarpais) be
priedų. Pasisakė dr. Jūratė Levina, prof. dr. Brigita Speičytė, prof. dr. Vytautas Bikulčius,
doc. dr. Audronė Kučinskienė, dr. Jurgita Katkuvienė, doc. dr. Loreta Vilkienė, doc. dr.
Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Miguel Villanueva Svensson;

•

visiems SPK priimtinos gretutinių studijų programose numatyto baigiamojo darbo apimties;

•

galimybės gretutinių studijų studentams, įstojusiems į Universitetą 2017 m. ir vėliau, rengti
savo krypties (šakos) tiriamąjį projektą arba rinktis kitą gretutinių studijų dalyką;

•

magistro baigiamojo darbo apibrėžimo ir visiems SPK priimtinos MA baigiamojo darbo
apimties (spaudos ženklų su tarpais) be priedų;

•

galimybės studentams baigiamąjį darbą rengti grupėmis;

•

temų (BA baigiamiesiems darbams) ir tematikų (MA baigiamiesiems darbams) siūlymo bei
temų (tematikų) tvirtinimo datų; Diskusijoje aktyviai dalyvavo dr. Jūratė Levina, dr. Jurgita
Katkuvienė, doc. dr. Diana Šileikaitė Kaishauri, doc. dr. Miguel Villanueva Svensson, doc.
dr. Audronė Kučinskienė, prof. dr. Brigita Speičytė, studentų atstovė Toma Limonaitė, dr.
Giedrius Tamaševičius. Kadangi dėl baigiamųjų darbų temų (tematikos) tvirtinimo (3.2
punktas) buvo išsakytos kelios nuomonės, pasiūlyta balsuoti. SK pirmininkė doc. dr. Linara
Bartkuvienė pasiūlė balsuoti už vieną iš dviejų galimų 3.2 punkto formuluočių:
1. Baigiamojo darbo tema (tematika), jei SPK nenustato kito termino, yra tvirtinama SPK
posėdyje iki mokslo metų, kuriais turi būti ginamas darbas, spalio 15 d. (balsavimo
rezultatai: „už“–15).
2. Baigiamojo darbo temos (tematikos) tvirtinimo datą nustato SPK (balsavimo rezultatai:
„už“–4).

•

vadovo teisės atsisakyti vadovavimo baigiamajam darbui (doc. dr. Audronė Kučinskienė);

•

baigiamojo darbo pateikimo vadovui (susipažinti) datos (dr. Jūratė Levina, doc. dr. Diana
Šileikaitė-Kaishauri) ir skaitmeninio varianto pateikimo elektroninėje laikmenoje;

•

minimalių reikalavimų, kuriuos turi atitikti baigiamasis darbas;

•

baigiamojo darbo vadovo atsiliepimo įtakos galutiniam vertinimui;

•

papildomų balų skyrimo per baigiamojo darbo gynimą (už studento akademinį aktyvumą).
Dr. Jūratė Levina atkreipė dėmesį, kad reikėtų vengti papildomų balų teikiamos naudos
akademinėje veikloje dubliavimo.

NUTARTA: Bendrojoje VU Filologijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo
ir vertinimo tvarkoje:

•

nustatyti BA baigiamojo darbo (pagrindinės studijų krypties) apimtį be priedų 50 000 –
80 000 spaudos ženklų su tarpais;

•

nustatyti gretutinės studijų programos baigiamojo darbo (projekto) apimtį be priedų 25 000
– 40 000 spaudos ženklų su tarpais;

•

apsvarstyti SK posėdžiuose galimybę gretutinių studijų studentams, įstojusiems į
Universitetą 2017 m. ir vėliau, rengti savo krypties (šakos) tiriamąjį projektą arba rinktis
kitą gretutinių studijų dalyką;

•

MA baigiamojo darbo apimtį be priedų 70 000 – 120 000 spaudos ženklų su tarpais;

•

galimybę studentams baigiamąjį darbą rengti grupėmis. Nors ir yra kiek didesnė rizika, kad
grupės studentų rengtas baigiamasis darbas bus neapgintas, tačiau esama ir puikiai įvertintų
bei apgintų grupės studentų rengtų baigiamųjų darbų;

•

palikti Bendrosios VU Filologijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir
vertinimo tvarkos 3.2 punkto formuluotę nepakeistą;

•

4.4 punktas nustato aplinkybes, kada baigiamojo darbo vadovas gali atsisakyti vadovavimo
baigiamajam darbui;

•

palikti Bendrojoje VU Filologijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir
vertinimo tvarkoje nurodytas datas bei galimybę SPK, esant poreikiui, tas datas koreguoti:
paskutinį darbo variantą vadovui peržiūrėti pagrindinės studijų krypties studentas pateikia
iki gegužės 15 d. (jei SPK nenustato kitaip),o baigiamąjį darbą pateikia iki gegužės 25 d. 17
val. (jei SPK nenustato kitaip). Patikslinti, kad skaitmeninis baigiamojo darbo variantas
pateikiamas elektroninėje laikmenoje – USB atmintinėje;

•

papildyti, kad gintinas baigiamasis darbas turi atitikti bent minimalius turinio ir formos
reikalavimus;

•

9.2 punktas numato, kad „baigiamojo darbo vadovas gali pakomentuoti darbo rašymo eigą“
ir į jo išsakytą nuomonę bus atsižvelgta (10.1 punktas), tačiau vadovo nuomonė galutiniam
įvertinimui tiesioginės įtakos neturi, kadangi darbą ir jo gynimą vertina baigiamųjų darbų
gynimo komisija;

•

palikti 10.3 punkto dėl papildomų balų skyrimo formuluotę nepakeistą. 10.3 punktas
numato, kad papildomų balų skyrimo tvarką numato SPK.

Prieš VU Filologijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo komisijos darbo reglamento svarstymą
trumpai buvo aptartas naujas pasirenkamasis dalykas „Šv. Rašto graikų kalba“.
5. SVARSTYTA: Dėl naujo pasirenkamojo dalyko „Šv. Rašto graikų kalba“ įtraukimo į
laisvųjų dalykų sąrašą VUSIS ir (ar) pirmosios pakopos studijų programų pasirenkamųjų
dalykų sąrašus nuo 2019 m. pavasario semestro (doc. dr. Audronė Kučinskienė).
NUTARTA: Pasirūpinti, kad siūlomas pasirenkamasis dalykas „Šv. Rašto graikų kalba“ būtų
prieinamas studentams. Planuojama sudaryti visų SPK siūlomų pasirenkamųjų dalykų, į

kuriuos būtų galima priimti kitos studijų programos studentus, sąrašą (doc. Diana ŠileikaitėKaishauri). Jei SPK nutartų siūlomą pasirenkamąjį dalyką įsitraukti į savo kuruojamą studijų
programą, reikėtų parengti SPK protokolo išrašą ir pristatyti jį Studijų skyriaus darbuotojai
Jekaterinai Jefremovai. Taip pat rekomenduota apsvarstyti galimybę siūlomo pasirenkamojo
dalyko aprašą padaryti dar patrauklesnį studentams (dr. Julija Snežko).

6. SVARSTYTA: VU Filologijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo komisijos darbo
reglamento aptarimas.
NUTARTA: VU Filologijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo komisijos darbo reglamente
nuspręsta patikslinti, kad baigiamųjų darbų gynimo komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 5
nariai. Esant poreikiui, SPK prieduose nurodyti, kad jei recenzentas yra iš kito VU padalinio,
tai, prieš vertindamas darbą, jis turi susipažinti su Bendrąją VU Filologijos fakulteto baigiamųjų
darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka. Baigiamojo darbo recenzija gynimo metu turi būti
pristatyta auditorijai (perskaityta) paties recenzento arba, pastarajam gynime nedalyvaujant,
Komisijos pirmininko. Nutarta reglamente atsisakyti recenzento atsiliepimo (iki 10 minučių)
ribojimo.
7. SVARSTYTA: SPK metinių ataskaitų aptarimas (studijų prodekanė doc. dr. Diana
Šileikaitė-Kaishauri).
Studijų prodekanės doc. dr. Dianos Šileikaitės-Kaishauri nuomone, SPK metinės ataskaitoms
reikėtų platesnio aptarimo. Dėl laiko stokos studijų prodekanė paprašė SPK pirmininkų
patikslinti stojimo į magistrantūrą reikalavimus (papildomų balų skyrimą). Taip pat remdamasi
ataskaitomis padarė prielaidą, jog šiemet Filologijos fakulteto studijų programas pasirinko kiek
stipresni studentai. Keli SPK pradėjo svarstyti studijų programose esančių dalykų kreditų
keitimą į penkių kartotinius, t. y. 5 kr., 10 kr. etc. Siekiama, kad 2019 m. įstoję studentai visose
Filologijos fakulteto programose studijuotų dalykus, kurių kreditai būtų dalūs iš 5. Nors
pastebėtini ir didesnio dėmesio bei efektyvių sprendimų reikalingi uždaviniai: didelis pirmosios
pakopos studentų skaičius, sparčiai mažėjantis antrosios pakopos studentų skaičius,
neišvengiamai skatinantis peržiūrėti MA studijų programose siūlomus pasirenkamuosius
dalykus. Jei norima išlaikyti magistrantūros studijų studentus, paskaitų tvarkaraščiuose MA
paskaitas planuoti nuo 15 ir 17 val. Daugelyje BA programų profesinei praktikai yra skirta 80
kontaktinių valandų. Jos turi būti išdėliotos taip: 64 val. seminarų (vasarį–kovą), 16 val.
konsultacijų (nuo balandžio mėn. iki gegužės 10 d.).

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Dėl baigiamiesiems darbams skirtų
(konsultacijų) valandų suvienodinimo (doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri).

kontaktinių

NUTARTA: Visuose Filologijos fakulteto studijų planuose suvienodinti bakalauro programos
8-ame semestre ir magistro programos 4-ame semestre baigiamiesiems darbams skiriamas
kontaktines valandas, prilyginant jas VU Filologijos fakulteto dėstytojų darbo laiko apskaitos
tvarkoje nustatytiems valandiniams vadovavimų baigiamiesiems darbams darbo laiko
keoficientams:
• BA programose baigiamajam darbui studijų plane skirti 19 val. konsultacijų (paskaitų
tvarkaraštyje nurodomos mokymo veiklos). Dar 19 val. skaičiuojamos į dėstytojo krūvį
kaip metodinio darbo valandos (kitos mokymo veiklos).
• MA programose baigiamajam darbui studijų plane skirti 26 val. konsultacijų (paskaitų
tvarkaraštyje nurodomos mokymo veiklos). Dar 26 val. skaičiuojamos į dėstytojo krūvį
kaip metodinio darbo valandos (kitos mokymo veiklos).

Studijų kolegijos pirmininkė

doc. dr. Linara Bartkuvienė

Posėdžio protokolą parengė vyresnioji specialistė

Viktorija Staišiūnaitė

