VILNIAUS UNIVERSITETAS
FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-03-31, Nr. 11
Dalyvavo 14 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. Meilutė Ramonienė, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, doc. dr. Vytautas
Bikulčius, doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Kęstutis Urba,
Julija Lekavičiūtė, Tarybos sekretorė doc. dr. Audronė Kučinskienė.
Posėdyje dalyvavo VU rektorius prof. Artūras Žukauskas. Kadangi balandžio 2 d. baigiasi
dabartinio dekano ir prodekanių įgaliojimai, rektorius paskyrė prof. dr. Meilutę Ramonienę
laikinai eiti Filologijos fakulteto dekano pareigas iki kol bus išrinkta nauja Taryba, o ši savo
ruožtu rinks naują reformuoto fakulteto dekaną. Atsistatydinus dekanui doc. A. Smetonai,
Tarybos pirmininko pareigas perims laikinai dekano pareigas einanti prof. M. Ramonienė.
1. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas.
Dekanas doc. dr. A. Smetona pasiūlė išbraukti iš darbotvarkės penktą klausimą dėl Lietuvių
filologijos studijų programos komiteto sudėties keitimo. Šį klausimą pateikė Lietuvių filologijos
studijų programos komitetas, o tai nėra komiteto, bet dekano kompetencija. Klausimo
svarstymas atidedamas.
NUTARTA: Patvirtinti pakoreguotą darbotvarkę.
2. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (posėdžio, įvykusio 2017-0310, protokolas Nr. 10 pridedamas).
NUTARTA: Patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą.
3.

SVARSTYTA: Lituanistinių studijų katedros organizuojamų lietuvių kalbos kursų ir
lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzamino bei lietuvių kalbos stojamosios
įskaitos asmenims, įgijusiems išsilavinimą ne Lietuvoje ir norintiems studijuoti Lietuvos
aukštosiose mokyklose, kainų pakeitimai (pristato prof. dr. M. Ramonienė, Lituanistinių
studijų katedros posėdžio, įvykusio 2017-03-07, protokolo Nr. 8 išrašas pridedamas).

Ankstesnės kainos buvo nustatytos tiksliai konvertuojant buvusią kainą litais į kainą eurais.
Dabar siūloma dėl patogumo kainas suapvalinti.
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NUTARTA: Patvirtinti tokias Lituanistinių studijų katedros organizuojamų lietuvių
kalbos kursų ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzamino bei lietuvių kalbos
stojamosios įskaitos asmenims, įgijusiems išsilavinimą ne Lietuvoje ir norintiems studijuoti
Lietuvos aukštosiose mokyklose, kainas:
Kurso pavadinimas, valandos, kreditai

Sena kaina

Nauja kaina

1.

Semestro studijos (A), 330 val., 30 kr.

1448,10 eur

1450,00 eur

2.

Vasaros kursai (B), 100 val., 6 kr.

666,13 eur

670,00 eur

3.

Vasaros kursai (C), 50 val., 3 kr.

434,43 eur

435,00 eur

4.

Žiemos kursai (D), 50 val., 3 kr.

347,54 eur

350,00 eur

5.

Vakariniai kursai (E), 50 val., 3 kr.

173,77 eur

175,00 eur

6.

Kursai laisviesiems klausytojams (F), 70 val., 5 kr.

260,66 eur

265,00 eur

7.

Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo
egzaminas
Lietuvių kalbos stojamoji įskaita asmenims,
įgijusiems išsilavinimą ne Lietuvoje ir norintiems
studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose

43,44 eur

45,00 eur

31,86 eur

35,00 eur

8.

4.

SVARSTYTA: Leidiniai spaudai:
a. Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Ritos Tūtlytės mokymo priemonė XX
amžiaus lietuvių literatūra. Europos katastrofos laikas: nacmečio literatūra
(Lietuvių literatūros katedros posėdžio, įvykusio 2017-03-23, protokolo Nr. 163
išrašas, knygos tekstas ir dvi recenzijos pridedamos).

Prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė atkreipė dėmesį, kad Tarybai pateiktame mokymo
priemonės tekste yra labai gausu korektūros klaidų. Tai esanti nepagarba Tarybai, todėl siūloma
ištaisyti klaidas ir teikti mokymo priemonę kitam svarstymui.
NUTARTA: Autorei siūloma ištaisyti korektūros klaidas ir iš naujo teikti mokymo priemonę
Tarybos svarstymui.
5.

SVARSTYTA: Dėl kūrybinių atostogų:
a. Lietuvių kalbos katedros doc. dr. A. Smetonos prašymas išleisti į kūrybines
atostogas nuo 2017-09-01 iki 2018-06-30 (Lietuvių kalbos katedros posėdžio,
įvykusio 2017-03-24, protokolo Nr. 79 išrašas ir kūrybinių atostogų planas
pridedamas).

NUTARTA: Išleisti Lietuvių kalbos katedros doc. dr. A. Smetoną į kūrybines atostogas nuo
2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.
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Tarybos sekretorė
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