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1. Pritarti 2018 m. Fakulteto biudžetui ir VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS
FAKULTETO TARYBOS DARBO REGLAMENTO III skyriaus Tarybos funkcijų punktui
(PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2017 m. gruodžio 4 d.
nutarimu Nr. 5):
21.13. Dekano teikimu tvirtina Fakulteto pajamų ir išlaidų metinę sąmatą ir jų įvykdymo
ataskaitas.
2. Patvirtinti Fakulteto institutų nuostatus su šiais pataisymais:
1) I skyriuje siekiant suvienodinti Filologijos fakulteto pavadinimą ir išvengiant
kartojimosi rašyti „toliau - Fakultetas“‘
2) I skyriuje – remiantis BKKI nuostatais, 29 punktą įtraukti į kitų institutų nuostatus.
3) II skyriuje pataisyti LiKTI nuostatuose korektūros klaidą žodyje „lyginamosios“
4) III skyriuje – atkreipti dėmesį, ar tinkamai užrašytas 13 punktas (skaičius), kuriame
kalbama apie podoktorantūros stažuotes;
5) IV skyriuje atkreipti dėmesį, ar tinkamai išlaikyta 22 punkto numeracija;
6) 28 punktą rašyti pagal BKKI nuostatus;
7) V skyriaus 32 ir 33 punktus rašyti pagal UKI nuostatus.
8) Papildyti BKKI 8.1 nuostatų punktą pridedant lituanistiką: plėtoti aukšto tarptautinio
lygio humanitarinių mokslų srities lituanistikos, baltistikos, germanistikos,
polonistikos, rusistikos, skandinavistikos ir tarpdisciplininius mokslinius tyrimus,
vykdyti mokslo pasiekimų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.
3. Patvirtinti tokį Filologijos fakulteto dekano rinkimų grafiką:
•

2018 m. balandžio 23 d.–gegužės 7 d. vyksta kandidatų kėlimas;

•

2018 m. gegužės 8 d. rinkimų komisija skelbia fakulteto interneto svetainėje išsikėlusių kandidatų
sąrašą;

•

2018 m. gegužės 11 d. baigiasi terminas kandidatūros dalyvauti Dekano rinkimuose atsiėmimui;

•

2018 m. gegužės 14–24 d. vyksta kandidatų diskusijos su fakulteto bendruomene;

•

2018 m. gegužės 25 d. vyksta Dekano rinkimai fakulteto Taryboje;

•

2018 m. gegužės 26 d. rinkimų komisija skelbia fakulteto interneto svetainėje Dekano rinkimų
rezultatus.

4. NUTARTA: Patvirtinti doc. dr. Kingos Geben prašymą išleisti ją kūrybinių atostogų nuo
2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 25 d.

5. NUTARTA: Pritarti prof. dr. Eleonoros Lassan afiliacijai.
6. NUTARTA: Patvirtinti leidybai prof. dr. Genovaitės Dručkutės mokymo priemonę
„Viduramžių literatūra. XII amžius“.
7. NUTARTA: panaikinti studijų įmokas šiems studentams:
a) Lietuvių filologijos IV kurso studentei Kamilei Mikonytei, atnaujinusiai studijas
2018 02 04, ir turinčiai gintis baigiamąjį darbą;
b) Semiotikos (MA) II k. studentui Artūrui Jančiui, atnaujinusiam studijas 2018 02
04 ir turinčiam gintis baigiamąjį darbą;
c) sudaryti darbo grupę studijų įmokų mažinimo klausimams spręsti, kurią sudarytų
studijų koordinatorė Kotryna Peilakauskaitė, studentų atstovė Kamilė
Bandonytė, Tarybos narė dr. Aistė Kučinskienė. Darbo grupei pavesta išsirinkti
pirmininką.
8. NUTARTA: Magistro studijų studentų tvarkaraščių derinimo klausimą palikti spręsti
programų komitetams ir katedroms.
9. NUTARTA: Netvirtinti jungtinio II pakopos literatūrologijos studijų programų komiteto
sudėties.
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