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Prof. B. Stundžia pranešė apie baltisto, Kijevo Potebnios kalbotyros instituto
profesoriaus A. Nepokupno mirtį. Profesoriaus atminimas pagerbiamas tylos minute.
I. SVARSTYTA:
Praeito Tarybos posėdžio (2006-09-29) protokolo tvirtinimas.
NUTARTA:
Tarybos posėdžio (2006-09-29) protokolą patvirtinti.
II. SVARSTYTA:
Šio posėdžio (2006-10-27) darbotvarkės tvirtinimas. Doc. N. Maskaliūnienės
siūlymu į darbotvarkę įtrauktas O. Armalytės ir L. Pažūsio vadovėlio „Vertimo teorijos
pradmenys“ publikavimo svarstymas.
NUTARTA:
Posėdžio (2006-10-27) darbotvarkę patvirtinti.
III. SVARSTYTA: Atestacinės komisijos tvirtinimas.
Klausimą pristatė dekanas doc. A. Smetona. Fakulteto Atestacinė komisija yra:
pirmininkė prof. E. Jakaitienė, nariai: prof. A. Usonienė, prof. S. Temčinas (LKI), prof.
E. Lassan, doc. R. Rudaitytė, doc. V. Ušinskienė, doc. K. Urba.
Komisiją reikia tvirtinti iš naujo dėl dviejų priežasčių: 1) prof. E. Jakaitienė atsisakė
vadovauti komisijai, todėl reikia išrinkti naują pirmininką; 2) kadangi skelbiama daug
konkursų, komisijoje neturi būti šališkų asmenų. Be to, kai kurie jos nariai (prof. E.
Lassan, doc. V. Ušinskienė) patys dalyvauja konkurse. Doc. P. Subačius priminė, kad
turi būti išlaikytas profesorių ir komisijos narių iš kitų institucijų santykis.
Buvo pasiūlyti nauji kandidatai: doc. P. Subačius pasiūlė habil. dr. J. Sprindytę
(LLTI). Doc. Juchnevičienė pasiūlė prof. E. Ulčinaitę. Į Atestacinę komisiją įtrauktas ir
studentų atstovas (jį siūlo studentų atstovybė).
NUTARTA:
Patvirtinti tokią fakulteto Atestacinę komisiją: prof. E. Ulčinaitė, prof. A.
Usoninė, prof. S. Temčinas (LKI), habil. dr. J. Sprindytė (LLTI), doc. R. Rudaitytė,
doc. K. Urba, studentų atstovas.
IV. SVARSTYTA: Katedrų steigimo iniciatyvinės komisijos tvirtinimas.

Klausimą pristatė dekanas doc. A. Smetona. Iniciatyvinė komisija sudaroma
naujoms katedroms steigti (tai jungiamos katedros, kurių formaliai kol kas nėra). Į naujai
steigiamas katedras skelbiamas naujas konkursas, todėl reikia sukurti komisiją, kuri
atliks žemiausio lygmens – katedros funkciją. Svarbiausia komisijos funkcija yra aptarti
pirminį konkursą. Dekanas, pasitaręs su katedrų vedėjais, pasiūlė šiuos kandidatus: doc.
A. Smetoną, prof. A. Usonienę, doc. K. Urbą, doc. J. Brazauskienę, doc. J. Konickają,
doc. V. Ušinskienę, dr. V. Kardelį. Siūlydamas kandidatus, dekanas kėlė klausimą, ar
komisijoje turi, ar neturi būti suinteresuotų asmenų. Taip pat yra ir dalykinio vertinimo
problema: ar, pavyzdžiui, ne slavistai gali spręsti apie slavistus. Doc. P. Subačius teigė,
kad tai yra principo klausimas – ar atestuojamų katedrų nariai turi įeiti, ar ne. Doc.
Konickaja siūlė slavistų atstovus doc. Brazauskienę ir doc. Konickają į komisiją kviesti
kitomis sąlygomis. Doc. I. Šeškauskienė svarstė, gal reikėtų kviesti kompetentingų
atstovų iš šalies. Doc. Konickija siūlė katedrų vedėjus komisijoje palikti. Doc. P.
Subačius kėlė klausimą dėl Greimo centro: ar šio centro reorganizacija bus svarstoma
Greimo centre, ar komisijoje. Prof. Norkaitienė pastebėjo, kad Greimo centras dar nėra
fakulteto dalis. Pasikeitus nuomonėmis pasiūlyta į komisiją įtraukti prof. Nastopką.
Dekanas siūlė į komisiją įrašyti prof. B. Stundžią.
NUTARTA:
Patvirtinti tokią katedrų steigimo grupę: doc. A. Smetona, prof. B. Stundžia,
prof. K. Nastopka, prof. A. Usonienė, doc. K. Urba, doc. J. Brazauskienė, doc. J.
Konickaja, doc. V. Ušinskienė, dr. V. Kardelis.
V. SVARSTYTA: Darbo grupės, peržiūrėsiančios stojimo į doktorantūrą tvarką ir
principus, tvirtinimas.
Klausimą pristatė prodekanė doc. N. Linkevičienė. Į darbo grupę ji pasiūlė doc. I.
Šeškauskienę, prof. B. Stundžią, doc. D. Čiočytę, doc. R. Tutlytę, doc. J. Konickją. Doc.
Maskaliūnienė į darbo grupę pasiūlė įtraukti doc. L. Kaminskienę. Doc. D. Pociūtė
pasiūlė prof. V. Pakerienę. P. Subačius siūlė į darbo grupę įtraukti doktorantamas
vadovaujančius profesorius ir docentus. Taip pat jis siūlė pritarti darbo grupės
sudarymui, o ne ją tvirtinti.
NUTARTA:
Bendru sutarimu pritarti grupės sudarymui.
VI. SVARSTYTA: Vilniaus universiteto dalyvavimas steigiant Lietuvos taikomosios
kalbotyros asociaciją.
Klausimą vietoj doc. M. Ramonienės, išvykusios į komandiruotę, pristatė V.
Kardelis. Tarybos nariai buvo susipažinę su išsiuntinėtu kreipimusi.
NUTARTA:
Bendru sutarimu pritarti Vilniaus universiteto dalyvavimui steigiant Lietuvos
taikomosios kalbotyros asociaciją.
VII. SVARSTYTA: mokomosios knygos „Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (tekstai,
užduotys, pratimai)“ publikavimas.
Klausimą pristatė dr. V. Kardelis. Tarybos nariai buvo susipažinę su mokomosios
knygos rankraščiu ir recenzijomis.
NUTARTA:
Mokomosios knygos publikavimui pritarti.
VIIa. SVARSTYTA: O. Armalytės ir L. Pažūsio vadovėlio „Vertimo teorijos
pradmenys“publikavimas.

Klausimą pristatė doc. N. Maskaliūnienė. Vadovėlis yra labai paklausus, todėl
reikia jį išleisti dar kartą.
NUTARTA:
Vadovėlio publikavimui pritarti.
VIII. Tarybos nutarimo dėl laisvųjų dalykų keitimas.
Klausimą pristatė prodekanė prof. I. M. Norkaitienė. 2006-09-29 posėdyje Taryba
buvo nutarusi, kad laisvųjų dalykų grupę magistrantūros pakopoje sudaro aštuoni
žmonės, bakalauro pakopoje – dešimt žmonių. Toks nutarimas prieštarauja
universiteto patvirtintoms nuostatoms ir jį reikia atšaukti
NUTARTA:
2006-09-29 Tarybos posėdžio nutarimą dėl laisvųjų dalykų grupių atšaukti.
IX. SVARSTYTA: Projekto LITTERA ataskaitos tvirtinimas.
Klausimą pristatė dr. M. Kvietkauskas. Tarybos nariai buvo susipažinę su projekto
ataskaita. Dr. Kvietkauskas trumpai pristatė atliktus projekto darbus ir rezultatus.
Pabrėžė, jog vienas iš projekto privalumų buvo tas, kad į jį įsitraukė ir kitų sričių
mokslininkai. Todėl projektas buvo tikrai tarpdalykinis.
NUTARTA:
Patvirtinti projekto LITTERA ataskaitą.
X. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Dekanas A. Smetona buvo iškėlęs mintį dėl paskaitų laiko perkėlimo iš 815 į 9 val.
Tačiau tokiam siūlymui prieštarauja Istorijos fakultetas ir Užsienio kalbos institutas.
Prof. Norkaitienė siūlė palikti seną tvarką pavasario semestre ir, jeigu bus aktualu,
klausimą pasvarstyti vėliau. Klausimo svarstymas atidėtas.
Doc. N. Juchnevičienės siūlymu aptartas klausimas dėl bendros lietuvių ir
klasikinės filologijos programos darbo grupės sudarymo. Grupės sudarymui pritarta.
XI. SVARSTYTA: Doktorantų studijų planų tvirtinimas.
Savo studijų planus pristatė 11 doktorantų. Viena doktorantė į posėdį neatvyko.
Buvo svarstomi studijų planai, kuriuos pristatė doktorantai:
1) Agnė Navickaitė.
2) Benita Lašinytė.
3) Birutė Spraunienė.
4) Vitalija Pilipauskaitė.
5) Janete Zygmantas.
6) Margarita Varlašina.
7) Rita Juknevičienė.
8) Natalija Botkina.
9) Jolanta Šinkūnienė.
10) Miroslavas Stasylo.
11) Lina Bikelienė.
NUTARTA:
Visų doktorantų studijų planus patvirtinti.
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