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FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2017-04-21, Nr. 13 

 

Dalyvavo 12 Tarybos narių iš 17: 

Tarybos pirmininkė prof. dr. Meilutė Ramonienė, doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, prof. habil. dr. 

Bonifacas Stundžia, prof. habil. dr. Aurelija Usonienė, prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. dr. 

Nijolė Maskliūnienė, doc. dr. Vytautas Bikulčius, doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. dr. Pavel 

Lavrinec, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, Julija Lekavičiūtė, Tarybos sekretorė doc. dr. 

Audronė Kučinskienė.   

 

Laikinai einanti fakulteto dekano pareigas prof. dr. M. Ramonienė įteikė daktaro diplomą Linai 

Inčiuraitei Noreikienei, apgynusiai humanitarinių mokslų srities disertaciją „Lietuvių kalbos 

vardažodžių su (neo)klasikiniais elementais morfeminė sandara ir daryba“. 

1. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti darbotvarkę. 

2. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžio protokolų tvirtinimas (posėdžio, įvykusio 2017-03-

31, protokolas Nr. 1 ir elektroninio balsavimo, įvykusi 2017-04-10, protokolas Nr. 12 

pridedamas). 

NUTARTA: Patvirtinti praėjusio posėdžio protokolus. 

 

3. SVARSTYTA:  Fakulteto reformos įgyvendinimo eiga (pristato dekanė prof. dr. M. 

Ramonienė). 

 

Taryba balsavo vienbalsiai dėl pataisytos fakulteto struktūros. 

 

NUTARTA:  

i. Patvirtinti tokią Filologijos fakulteto struktūrą: 
o Literatūros ir klasikinių studijų institutas 

o Taikomosios kalbotyros institutas 

o Baltijos institutas 

o Anglistikos ir romanistikos institutas 

o UKI 

ii. Katedroms paliekama galimybė tartis dėl institutų pavadinimų ir pasiūlyti visiems 

priimtinus apibrėžimus.  

 

4. SVARSTYTA: Akademinio personalo darbo užmokesčio reformos įgyvendinimo 

tvarka (pristato dekanė prof. dr. M. Ramonienė). 
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Dekanė prof. dr. M. Ramonienė supažindino Tarybą su rektorato posėdyje 2017-04-06 pateikta 

medžiaga apie akademinio personalo darbo užmokesčio reformos įgyvendinimo tvarką. Siūloma 

šią medžiagą persiųsti katedroms ir paviešinti Fakulteto bendruomenei. 

 

5. „Filologijos fakulteto mokslininkų citavimo rodikliai: statistinis žaislas ar vadybos 

įrankis?“ Pranešėjas dr. Audrius Valotka. 

 

Dr. Audrius Valotka perskaitė pranešimą apie publikacijų citavimą ir pateikė apibendrintus 

Filologijos fakulteto citavimo 2001–2015 m. duomenis, surinktus naudojantis „Publish or 

Peerish“ programa (pagal katedras; profesūros citavimo rodikliai). Buvo pabrėžta, kad citavimo 

duomenys yra ne vien statistika per se, bet ir gali būti tinkamas vadybos įrankis. Valotka pasiūlė 

aptarti galimybę pateikti citavimo duomenis „Reitingų“ žurnalui, nes tai padidintų VU reitingus. 

 

6. Informacija apie studijų proceso valdymo pokyčius ir studijų krypčių komitetų įsteigimą 

(pristato prodekanė doc. dr. N. Juchnevičienė). 

 

7. SVARSTYTA:  
a. Dėl giminingų studijų programų, pagal kurias teikiami kandidatai magna cum 

laude diplomams gauti.  

 

NUTARTA: laikyti giminingomis (pagal studijų sritį) visas Filologijos fakulteto antrosios 

pakopos studijų programas. 

 

b. Kandidatų magna cum laude diplomams gauti tvirtinimas (pristato prodekanė doc. 

dr. N. Juchnevičienė). 

 

NUTARTA: Teikti šias kandidatūras magna cum laude diplomams gauti: 

c. Eleonora Buožytė (Intermedialios literatūros studijos) 

d. Erika Urbelevic (Intermedialios literatūros studijos) 

e. Ieva Volungevičiūtė (Intermedialios literatūros studijos) 

f. Aušra Kundrotaitė (Intermedialios literatūros studijos) 

g. Joris Kazlauskas (Taikomoji kalbotyra) 

h. Agata Adamaitytė (Taikomoji kalbotyra) 

i. Mantas Noreika (Vertimas žodžiu) 

j. Modestas Talačka (Dalykinė (teisės) kalba) 

 

8. SVARSTYTA: Leidiniai spaudai: 

a. Rusų filologijos katedros profesorės dr. Galinos Michailovos mokomoji   

priemonė „Ankstyvasis rusų futurizmas. Medžiaga magistro studijoms“ (Rusų 

filologijos katedros posėdžio, įvykusio 2017-04-15, protokolo Nr. 3 išrašas, 

knygos tekstas ir dvi recenzijos pridedamos). 

 

NUTARTA: Rekomenduoti spaudai Rusų filologijos katedros profesorės dr. Galinos 

Michailovos mokomąją priemonę „Ankstyvasis rusų futurizmas. Medžiaga magistro 

studijoms“. 

 

9. SVARSTYTA: Kiti klausimai:  

a. Priėmimo-atestacinės komisijos sudėties keitimas. 

 

Dekanė prof. dr. M. Ramonienė pasiūlė, artėjant konkursams, atnaujinti Priėmimo-atestacinės 

komisijos sudėtį.  



 

 

   

NUTARTA: Teikti tokios sudėties Priėmimo-atestacinę komisiją: 

1. Prof. Bonifacas Stundžia (pirmininkas) 

2. Prof. Eleonora Lassan 

3. Prof. Vilija Salienė (Lietuvos edukologijos universitetas) 

4. Vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Satkauskytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas) 

5. Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė 

6. Dr. Vilija Ragaišienė (Valstybinė lietuvių kalbos komisija) 

7. Doc. dr. Diana Šileikaitė–Kaishauri 

8. Studentų atstovas 

9. Užsienio ekspertas profesorius 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                         prof. dr. Meilutė Ramonienė 

 

Tarybos sekretorė                                                               doc. dr. Audronė Kučinskienė 


