
 

 

FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIO, VYKUSIO 2018-05-25 

NUTARIMAI 

 

1. Pritarti pasiūlytai institutų direktorių rinkimų tvarkai ir grafikui (toliau pateikiamas 

sutrumpintas variantas, visa informacija skelbiama Fakulteto internetiniame puslapyje ir 

platinama bendruomenei el. paštu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pritarti Fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašui su 

posėdyje aptartais pakeitimais: 

 

4.1.1. punktą patikslinti taip: už mokslo monografiją, išleistą tarptautiniu mastu pripažintoje 

leidykloje – iki 140 proc. Universiteto mėnesinės bazinės algos (toliau – BA); 

 

2018 m. gegužės 26–birželio 11 d. Kandidatų į Filologijos fakulteto institutų direktorius kėlimo 

laikotarpis 

2018 m. birželio 12 d. Padalinio rinkimų komisija sudaro kandidatų į Fakulteto 

institutų direktorius sąrašą 

2018 m. birželio 12–18 d. Kandidatų prisistatymai Institutuose. 

2018 m. birželio 18 d. 9:00 Baigiasi kandidatūrų į institutų direktorius atsiėmimo   

terminas. 

2018 m. birželio 12–20 d.  
Išankstiniai rinkimai 

2018 m. birželio 21 d. 

 
Institutų direktorių rinkimai. 
 
 

2018 m. birželio 22 d. 
Padalinio rinkimų komisija skelbia rinkimų rezultatus 
 

2018 m. birželio 27 d. Antrasis rinkimų turas (jeigu reikia) 

2018 m. birželio 29 d. 

 
Išrinktų institutų direktorių kandidatūras dekanas teikia 
tvirtinti Fakulteto tarybai 
 
 



4.1.2–4.1.5 punktuose palikti variantą, kuriame kalbama apie skatinimą už mokslinio darbo 

vienetus, o ne autorinius teksto lankus. 

 

3. Pritarti II pakopos studijų programos Šiaurės Europos kalbos ir kultūros  

koncepcijos teikimui Senatui. 

4. Pritarti I pakopos studijų programos Vertimas keitimams.  

5. Pritarti  lituanistinių I pakopos studijų programų keitimams: 

įtraukti į programą privalomąjį dalyką Lietuvių kalbos istorija ir privalomai pasirenkamuosius dalykus 

Lietuvių kalbos dialektologija  ir Literatūros kritika ir sklaida; 

naujus ir atnaujinamus dalykus programoje išdėstyti taip:  

privalomasis dalykas Akademinis skaitymas ir rašymas 1 kursas, 1 semestras (vietoje privalomojo dalyko 

Lituanistikos studijų įvadas 1 kursas, 1 semestras); 

privalomai pasirenkamieji dalykai Latvių / lenkų kalba ir kultūra 1 kursas, 2 semestras (vietoje privalomai 

pasirenkamųjų Latvių / lenkų kalba lituanistams 1 kursas, 2 semestras); 

privalomasis dalykas Lietuvių kalbos fonologija ir akcentologija 1 kursas 2 semestras (vietoje privalomojo 

dalyko Bendrinė lietuvių kalba (fonetika, morfologija, akcentologija) I / IV d. 1 kursas 2 semestras); 

privalomasis dalykas Lietuvių kalbos leksikologija 1 kursas, 1 semestras (vietoje privalomojo dalyko 

Bendrinė lietuvių kalba (leksinė semantika, leksikologija, žodžių daryba) II / IV d. 2 kursas, 3 semestras);  

privalomieji dalykai Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba 2 kursas, 3 semestras ir Lietuvių kalbos 

sintaksė 2 kursas, 4 semestras, (vietoje privalomojo dalyko Bendrinė lietuvių kalba (morfologija ir sintaksė) 

III / IV d. (2 kursas, 4 semestras); 

privalomasis dalykas Lietuvių kalbos stilistika ir norma 3 kursas, 6 semestras (vietoje privalomojo dalyko 

Bendrinė lietuvių kalba (teksto lingvistika, retorika, stilistika ir kalbos norma) IV / IV d. 3 kursas, 5 

semestras);  

privalomieji dalykai XX a. I pusės lietuvių literatūra 3 kursas, 5 semestras ir XX a. II pusės lietuvių literatūra 

3 kursas 6 semestras (vietoje privalomojo dalyko XX a. lietuvių literatūra 3 kursas, 5 semestras); 

privalomasis dalykas Lietuvių kalbos istorija 2 kursas, 4 semestras (vietoje privalomojo dalyko Lietuvių 

kalbos istorija ir dialektologija 3 kursas, 5 semestras); 

privalomai pasirenkamieji dalykai Lietuvių kalbos dialektologija, Literatūros kritika ir sklaida 3 kursas, 5 

semestras. 

 

6. Pritarti jungtinio II pakopos literatūrologijos studijų programų komiteto sudėčiai: 

Pirmininkė: asist. dr. Jūratė Levina  

Nariai:  

prof. dr. Arūnas Sverdiolas 

prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius  



prof. dr. Dainora Pociūtė  

doc. dr. Darius Kuolys 

doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas  

doc. dr. Brigita Speičytė 

doc. dr. Rita Tūtlytė  

Socialiniai partneriai: Giedrė Kadžiulytė („Apostrofos“ leidyklos direktorė). 

Studentų atstovai: (2) 

 

7. Pritarti doc. dr. Gustawo Juzalos mokymo priemonės „Partiendo para América [...]“  

teikimui publikuoti.  

8. Pritarti prof. dr. Genovaitės Dručkutės projektui ir prašymui leisti kūrybinių  atostogų 

2018‒2019 mokslo metais. 

9. Pritarti prof. dr. Irenos Smetonienės kūrybinių atostogų prašymui ir leisti kūrybinių 

atostogų 2018–2019 mokslo metais. 

10.  Patvirtinti BUS dalyką: Language in social leadership. 

11. Pritarti siūlymui, kad birželio mėn. Tarybos posėdžiui rankraščio aprobacijos ir  

recenzavimo projektą parengia administracija su direktoriais ir teikia Tarybai balsuoti. 

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas     doc. dr. Jurgis Pakerys 

 

Posėdžio sekretorė       dr. Birutė Gudelienė 
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