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I.

SVARSTYTA: dėl doktorantūros teisių filologijos kryptyje.

Lietuvos edukologijos universitetas doktorantūros teisę filologijos kryptyje yra įgijęs su Mykolo
Romerio universitetu. Vilniaus universitetas šią teisę turi su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.
VU ir LLTI jungtinės doktorantūros komitetas apsvarstė galimybę patikslinti doktorantūros teisių
filologijos kryptyje sąlygas: prie VU ir LLTI jungtinės doktorantūros prijungiant MRU doktorantūrą.
Komitetas nerado argumentų, pagrindžiančių tokį prijungimą. Argumentai prieš doktorantūrų
sujungimą yra šie:
1. MRU yra orientuotas į socialinius mokslus, VU Filologijos fakultetas ir LLTI – į
humanitarinius mokslus; mokslo krypčių skirtis akivaizdi.
2. MRU būdingas taikomasis profilis, VU ir LLTI – fundamentinis. Šis skirtumas aiškiai matyti iš
šių parametrų:
a) MRU nėra nei bakalauro, nei magistro studijų programų, kurios būtų tiesiogiai susijusios su
lingvistikos ir literatūrologijos tyrimais, ypač fundamentiniais tyrimais (MRU bakalauro
pakopoje yra Vertimo ir redagavimo programa, magistro pakopoje - Komunikacijos ir
kūrybinių technologijų programa);
b) sprendžiant pagal MRU rengiamas disertacijas, nėra fundamentinių lingvistikos ir
literatūrologijos krypčių ir tematikų.
3. Nėra bendradarbiavimo, net ir formalaus, tarp MRU ir VU.
4. Nematyti bendradarbiavimo doktorantūros studijų lygmenyje perspektyvų. 1 ir 2 punkte
pasakyti argumentai aiškiai rodo, kad sujungimo atveju bus mažinamas doktorantūros studijų
efektyvumas ir prastės studijų ir ypač jų galutinių rezultatų kokybė.
5. Nėra įtikinamų argumentų prieš, kodėl MRU negalėtų vykdyti bendros doktorantūros su
Vytauto Didžiojo universitetu, prie kurio prijungiamas Lietuvos edukologijos universitetas.
Toks darinys būtų kur kas racionalesnis.
NUTARTA: kategoriškai nepritarti Mykolo Romerio universiteto doktorantūros prijungimui prie
Vilniaus universiteto filologijos krypties doktorantūros.

II. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto doktorantės Vitalijos
Kazlauskienės disertacijos „Prancūzų K2 daiktavardinis junginys: mokinių tekstyno analizė“
gynimo tarybos sudarymas. Darbo vadovė prof. dr. Meilutė Ramonienė.
NUTARTA: Doktorantūros komiteto nariai susipažino su išsamiu disertacijos svarstymu
Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedroje bei komiteto paskirtų dviejų
išorinių recenzentų nuomone. Konstatuojama, kad Vitalija Kazlauskienė išlaikė visus egzaminus,
turi užtektinai mokslinių straipsnių, disertacijos medžiaga aprobuota tarptautinėse konferencijose.
Doktorantūros komitetas priėmė sprendimą, kad disertacija atitinka daktaro disertacijai keliamus
reikalavimus ir gali būti teikiama viešam gynimui.
Doktorantūros komitetas teikia Vilniaus universiteto Rektoriui tokios sudėties Taikomosios
kalbotyros instituto doktorantės Vitalijos Kazlauskienės disertacijos gynimo tarybą:
1. Prof. dr. Aurelija Leonavičienė (pirmininkė) (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai
mokslai, filologija – 04H).
2. Doc. dr. Loreta Vilkienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H).
3. Doc. dr. Liudmila Dulksnienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, socialiniai mokslai,
edukologija – 07S).
4. Erika Rimkutė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H).
5. Prof. dr. Ecaterina-Elena Bulea Bronckart (Ženevos universitetas, Šveicarija, humanitariniai
mokslai, filologija – 04H)
Disertacija ginama lietuvių kalba, gynimo data ir vieta – 2018 m. rugpjūčio 31 d., Vilniaus
universitetas, Filologijos fakultetas, K. Donelaičio auditorija.
Doktorantūros komitetas tvirtina adresatų, kuriems bus siunčiamas pranešimas apie numatomą
ginti disertaciją ir disertacijos santrauką, sąrašą.

III. SVARSTYTA: ketvirtųjų metų doktorantų atestacijos data.
NUTARTA: ketvirtųjų metų doktorantų atestaciją surengti 2018 m. rugsėjo 7 d. 11.00 val.
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