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VILNIAUS UNIVERSITETAS 

 

FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2015-12-18, Nr. 3 

 

Dalyvavo 19 Tarybos narių iš 19: 

Tarybos pirmininkas doc. dr. Antanas Smetona, prof. dr. Regina Rudaitytė, doc. dr. Nijolė 

Juchnevičienė, prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, prof. habil. dr. Aurelija Usonienė, prof. dr. 

Vytautas Kardelis, prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė, prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, prof. dr. 

Meilutė Ramonienė, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, doc. dr. Vytautas Bikulčius, doc. dr. Eglė 

Kontutytė, doc. dr. Pavel Lavrinec, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Kęstutis Urba, 

Benas Arvydas Grigas, Julija Lekavičiūtė, Aistė Vekerotaitė, doc. dr. Audronė Kučinskienė.   

1. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę. 

 

2. Fakulteto dekanas doc. dr. A. Smetona paviešino Tarybai Rektoriaus atsakymą į Fakulteto 

tarybos pateiktą prašymą pašalinti iš Azerbaidžano auditorijos (107) Heidaro Alijevo 

portretą. Rektorius atsakė laišku dekanui, jog apsilankė Azerbaidžano auditorijoje kartu su 

ambasadoriumi ir jokių pretenzijų auditorijos apipavidalinimui neturi. 

 

3. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 

NUTARTA: patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą, atlikus redakcinius pataisymus. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Akademinės komisijos (pristato dekanas doc. dr. A. Smetona). 

Š. m. rugsėjo 28 d. Akademinės komisijos pirmininkė Joana Pribušauskaitė kvietė Akademinę 

komisiją susirinkti į posėdį ir svarstyti Lietuvių kalbos katedros rengiamos naujos Lingvistikos 

(lietuvių kalba) bakalauro studijų programos koncepciją. Kai kurie Akademinės komisijos 

nariai aštriai pasisakė prieš tokios idėjos svarstymą, ir posėdis neįvyko, programai nebuvo 

duota tolesnė eiga. Taigi Akademinė komisija iš esmės neatliko savo, kaip patariamosios 

komisijos, funkcijos. Pirmininkė J. Pribušauskaitė atsistatydino, motyvuodama tuo, kad 

nesugebėjo tinkamai atlikti savo pareigų. Be to, atsistatydino dar keli komisijos nariai (prof. dr. 

G. Dručkutė, K. Bredelis, doc. dr. A. Kučinskienė). Pagal galiojančius fakulteto dokumentus 

dabartinės Akademinės komisijos, kuri buvo išrinkta 2013 m. gegužės mėn. dvejiems metams, 

įgaliojimai baigėsi 2015 m. pavasarį. 

Susidarius tokiai padėčiai, prof. M. Ramonienė ir kiti Tarybos nariai pasisakė už tai, kad būtų 

sudaryta nauja Akademinė komisija. Doc. dr. D. Šileikaitė-Kaishauri, prof. dr. D. Sinkevičiūtė 

ir siūlė palikti dabartinę komisiją, tik pakeičiant atsistatydinusius jos narius. 
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Po ilgų diskusijų dekanas pateikė Tarybos balsavimui du klausimus: 

a) kas už tai, kad Akademinė komisija, kaip patariamoji grupė akademiniais 

klausimais, liktų fakultete; 

b) jeigu taip, kas už tai, kad būtų išrinkta nauja Akademinė komisija. 

NUTARTA daugumos balsų persvara: 

a) palikti Akademinę komisiją kaip Filologijos fakulteto tarybos patariamąją darbo  

grupę akademiniais klausimais;  

b) paleisti dabartinę ir sudaryti naują Akademinę komisiją. Kiekvienas fakulteto 

akademinis padalinys deleguoja po vieną narį į Akademinę komisiją, ir kitame 

Tarybos posėdyje  prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė pateikia naujos komisijos 

sudėtį. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl Filologijos fakulteto tarybos posėdžių medžiagos ir Dekano metinės 

ataskaitos viešinimo (nutarimo projektas pridedamas). 

NUTARTA:  

1. Dėl Fakulteto tarybos posėdžių protokolų viešinimo:  

1.1. Fakulteto tarybos posėdžių protokole fiksuojama posėdžio eiga ir jo dalyvių pasisakymų 

esmė. 

1.2. Fakulteto tarybos posėdžių protokolas yra tvirtinamas atviru Tarybos narių balsavimu 

per artimiausią Tarybos posėdį ir paskelbiamas Filologijos fakulteto svetainėje per vieną  

savaitę nuo šio posėdžio. 

1.3. Fakulteto nariai gali susipažinti su Tarybos posėdžių garso įrašais, iš anksto suderinę 

laiką su Tarybos sekretoriumi, pagal Tarybos patvirtintą tvarką. 

2. Dėl Filologijos fakulteto dekano metinės ataskaitos: 

2.1. Dekano metinė ataskaita už ankstesnius kalendorinius metus skelbiama fakulteto 

Taryboje per pirmąjį kitų metų ketvirtį. Patvirtinus ataskaitą, ši per savaitę publikuojama 

fakulteto internetinėje svetainėje. 

2.2. Dekano metinėje ataskaitoje detalizuojamos fakulteto įplaukos ir išlaidos, nurodant, iš 

kokių šaltinių buvo gautas finansavimas ir kaip pasiskirsto išlaidos. Su darbo užmokesčiu 

susijusios išlaidos išskleidžiamos pagal šias kategorijas: reguliarūs atlyginimai ir įvairūs 

priedai, šiuos taip pat išskleidžiant pagal jų pobūdį. 

2.3. Kartu su Dekano metine ataskaita fakulteto internetinėje svetainėje skelbiama fakulteto 

darbo užmokesčio fondo naudojimo tvarkos aktualioji versija. 

 

6. SVARSTYTA: 2016 m. priėmimo į Filologijos fakultetą plano tvirtinimas (pristato 

prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė, dokumentas prisegamas). 

Diskusijų kilo dėl a) Skandinavistikos bakalauro studijų programos ir gretutinių studijų 

planuojamų studentų skaičiaus; b) Lietuvių filologijos bakalauro studijų programos ir gretutinių 

studijų planuojamų studentų skaičiaus (duomenys nebuvo pateikti); c) „dvigubų“ programų: 

Lietuvių filologija ir užsienio (estų)  kalba, Lietuvių filologija ir užsienio (naujoji graikų)  

kalba, Lietuvių filologija ir užsienio (turkų) kalba, į kurias pastaraisiais metais nesurenkama 

pakankamai studentų; d) Estų kalbos ir kultūros gretutinių studijų programos. 



 

 

NUTARTA:  

a) Patvirtinti 2016 m. priėmimo į Filologijos fakultetą planą, papildžius 

duomenis. 

b) 2016 m. neskelbti priėmimo į šias programas: Lietuvių filologija ir užsienio 

(estų)  kalba, Lietuvių filologija ir užsienio (naujoji graikų)  kalba, Lietuvių 

filologija ir užsienio (turkų) kalba. 

c) Jeigu bus patvirtinta nauja gretutinių studijų programa Estų kalba ir 

kultūra, skelbti priėmimą į šią programą. 

 

7. SVARSYTA: VU Filologijos fakulteto Praktikos nuostatų tvirtinimas (pristato prodekanė 

doc. dr. N. Juchnevičienė, darbo grupės protokolo išrašas ir Nuostatų projektas pridedami). 

Akademinės komisijos sudaryta darbo grupė parengė Filologijos fakulteto studijų praktikos 

nuostatus, priderinusi juos prie bendrų universiteto praktikos nuostatų. 

NUTARTA: Patvirtinti VU Filologijos fakulteto Praktikos nuostatus. 

 

8. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai (pristato prodekanė prof. R. 

Rudaitytė): 

a. Skandinavistikos centro parengtos knygos Snorio Sturlusono Edda, vertė dr. Rasa 

Ruseckienė (planuojama leisti serijoje Scandinavistica Vilnensis) (Skandinavistikos 

centro posėdžio, įvykusio 2015-11-27, protokolo Nr. 5 išrašas ir dvi recenzijos 

pridedamos). 

NUTARTA: Pritarti Skandinavistikos centro parengtos knygos Snorio Sturlusono Edda 

(vertė dr. Rasa Ruseckienė) leidybai serijoje Scandinavistica Vilnensis. 

 

9. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 

a. Dėl Filologijos fakulteto darbuotojų krūvių viešinimo. 

NUTARTA:  

i) Atidėti šio klausimo svarstymą vėlesniam laikui, kai dekano įsakymu 

sudaryta Akademinio personalo darbo krūvio apskaitos tvarkos 

atnaujinimo darbo grupė parengs ir pateiks svarstymui atitinkamą 

dokumentą; 

ii) įpareigoti minėtą darbo grupę įtraukti į projektą darbuotojų krūvių 

viešinimo būdus. 
 

b. Dėl trūkstamo Tarybos nario rinkimo. 
 

Prof. habil. dr. B. Stundžia pasiūlė svarstyti tokį klausimą: prof. dr. Meilutei Ramonienei 

tapus Lituanistinių studijų katedros vedėja, tarsi liko laisva vieno rinktojo Tarybos nario 

vieta. Ar nederėtų surengti rinkimų ir išrinkti dar vieną Tarybos narį. 

  

NUTARTA: Neorganizuoti papildomų rinkimų. 

 

c. Dėl Orientalistikos centro doc. dr. Valdo Jaskūno prašymo skirti recenzentą dėst. 

Violetos Devėnaitės vadovėliui Japonų kalba I: A1+ (vadovėlio tekstas ir doc. 

Dalios Švambarytės recenzija pridedama). 
 

Orientalistikos centro doc. dr. Valdo Jaskūnas šio posėdžio išvakarėse kreipėsi laišku į 

Fakulteto tarybą, prašydamas skirti nuo fakulteto. 



 

 

 

NUTARTA: Įpareigoti prof. dr. M. Ramonienę, pasitarus su atitinkamomis 

katedromis, pasiūlyti recenzentą. 
 

d. Dėl nekartojamų dalykų Italų filologijos studijų programoje. 
 

NUTARTA: Patvirtinti šiuos nekartojamus dalykus Italų filologijos studijų 

programoje: Šiuolaikinė italų kalba I/V, Šiuolaikinė italų kalba II/V, 

Šiuolaikinė italų kalba III/V, Šiuolaikinė italų kalba IV/V.  

 

 

Tarybos pirmininkas                                                         doc. dr. Antanas Smetona 

 

Tarybos sekretorė                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 

 

 

 

 


