
 

 

FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDIJŲ KOLEGIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

Nr. 2, 2018-05-04 

Dalyvavo 14 Studijų kolegijos narių iš 22: doc. dr. Linara Bartkuvienė  (pirmininkė), doc. dr. 

Nijolė Juchnevičienė (studijų prodekanė), prof. dr. Vytautas Kardelis,  prof. dr. Nijolė 

Maskaliūnienė, doc. dr. Dagnė Beržaitė, doc. dr. Dainius Būrė, doc. dr. Erika Sausverde,   

doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Viktorija Ušinskienė, doc. dr. Miguel Villanueva 

Svensson, doc. dr. Vaiva Žeimantienė, Toma Limontaite (studentų atstovė). 

SPK pirmininkų deleguoti nariai: prof. dr. Genutė Dručkutė (delegavo prof. dr. Vytautas 

Bikulčius), doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (delegavo doc. dr. Audronė Kučinskienė) , studijų 

koordintaorė Rita Vickienė (delegavo prof. dr. Danguolė Melnikienė). 

  

 

1. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (pristato doc. dr. Linara 
Bartkuvienė). 
 

NUTARTA: Patvirtinti praėjusio posėdžio darbotvarkę.  

Balsavimo rezultatai: „už“ – 14 (visi vienbalsiai). 

 

2. SVARSTYTA: Šio posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (pristato doc. dr. Linara 

Bartkuvienė). 

 

NUTARTA: Patvirtinti šio posėdžio darbotvarkę. 

 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 14 (visi vienbalsiai) 

 

 

 

3. SVARSTYTA: Naujos Skandinavistikos II-osios pakopos studijų programos 
koncepcijos svarstymas (pristato doc. dr.  Erika Sausverde, doc. dr. Loreta 
Vaicekauskienė, doc. dr. Ieva Steponavičiūtė- Aleksiejūnienė). 
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NUTARTA: Tikslinti naujos Skandinavistikos II-sios pakopos studijų programos 
koncepciją ir pristatyti ją Filologijos fakulteto Tarybos posėdyje. 

 
    4. SVARSTYTA: BUS modulio „Language in Social Leadership“ svarstymas  (pristato    
     doc. dr. Nijolė Juchnevičienė). 

 
NUTARTA: Teikti modulį Tarybai atsižvelgiant į pastabą kuo daugiau sumažinti 

atsiskaitymo krūvį (mažinti prezentacijų ir seminarų svorį; vertinti pranešimus, o ne 

dalyvavimą seminaruose). 

 

5. SVARSTYTA: BUS modulio „Kalba ir mitologija“ svarstymas (pristato doc. dr. Nijolė 

Juchnevičienė). 

 

NUTARTA: Patobulinti BUS modulio „Kalba ir mitologija“ aprašą atsižvelgiant į 

pastabas: 

-  pakoreguoti modulio pavadinimą;  

-  atskleisti žodynus literatūros sąraše; 

-  peržiūrėti ir palengvinti atsiskaitymo krūvį (palikti egzaminą raštu ir pranešimus,  kitų  

   atsiskaitymo formų atsisakyti); 

-  literatūros sąraše nurodyti konkrečius puslapius, kuriuos studentai privalo perskaityti. 

 

 
6. SVARSTYTA: Praktika vienai dienai  (pristato doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri). 
 

NUTARTA: Pritarti pasiūlymui siųsti antro kurso studentus, studijuojančius šiuolaikines 

užsienio kalbas, į įvairias įmones vienos dienos praktikai. Studentų parengtus 

pranešimus užskaityti vietoj studijuojamos užsienio kalbos egzamino (žodžiu). 

 

7.  SVARSTYTA: Magistro programos tvarkaraščiai (pristatė Toma Limontaitė). 

NUTARTA: Optimizuoti magistro programos tvarkaraščius, kad jie būtų patrauklesni 

studentams (pagal galimybes užsiėmimus planuoti nuo 15.00 val.). 

 

8. SVARSTYTA: Universitetinio pašto klausimas (pristatė Aušrinė Gedminaitė ir Toma 

Limontatė) 

NUTARTA: Filologijos fakulteto studentams, įstosiantiems 2018 m. ir vėliau, sukurti 

konferencijas, kad jie vieningai galėtų naudotis fakulteto paštu.  

 

9. SVARSTYTA: Studentų atstovų SPK veikla (pristato Aušrinė Gedminaitė ir Toma 

Limontaitė). 



NUTARTA: Klausimo aptarimą atidėti iki rugsėjo mėnesio. 

 

10. SVARSTYTA: Kolegijos darbo reglamentas (pristato Linara Bartkuvienė) 

NUTARTA:  Šiuos studijų kolegijos narius paskirti atsakingais už studijų kolegijos 

darbo reglamentą: 

- Doc. dr. Dagnė Beržaitė 

- Doc.dr. Viktorija Ušinskienė 

- Doc. dr. Miguel Villanueva Svensson 

- Aušrinė Gedminaitė ir Toma Limontaitė (studentų atstovės) 

 

11. SVARSTYTA: Gretutinių studijų pažymėjimai. 

NUTARTA: Studijų komitetuose apsvarstyti galimybę gretutinių studijų studentams 

(įstojusiems 2017 m. ir vėliau), įvykdžiusiems visą gretutinių studijų programą ir 

apgynusiems gretutinių studijų baigiamąjį darbą,  išduoti gretutinių studijų baigimą 

patvirtinantį pažymėjimą (su oficialia Vilniaus universiteto atributika).  

 

 

 

Studijų kolegijos pirmininkė   doc. dr. Linara Bartkuvienė 

 

Posėdžio sekretorė     Liana Šimanskienė 

 

 

 
 
 
 


