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Posėdyje dalyvavo 20 iš 25 narių 

 

I. SVARSTYTA: 

Užpraeito Tarybos posėdžio (2006-12-22) protokolo tvirtinimas. 

NUTARTA: 

Protokolą patvirtinti. 

 

II. SVARSTYTA: 

Šio posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA: 

Darbotvarkę patvirtinti. 

 

III. SVARSTYTA: VPU doktorantės E. Petronienės gynimo tarybos tvirtinimas. 

Klausimą pristatė prodekanė doc. N. Linkevičienė. Disertacijos tema „Lietuvių kalbos 

sakinio tematinė struktūra ir jos realizacija anglų kalboje“. Disertacija svarstyta 

Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedroje, gynimui pritarta. Gynimo tarybos nariai ir 

oponentai kvalifikacinius reikalavimus atitinka. 

NUTARTA: 

Patvirtinti tokią disertacijos gynimo tarybą:  

doc. dr. G. Blažienė (VPU), 

doc. dr. A. Judžentis (VU),  

doc. dr. V. Kalėdaitė (VDU), 

doc. dr. N. Maskaliūnienė (VU), 

doc. dr. L. Vilkienė (VU),   

Oponentus: 

doc. dr. J. Grigaliūnienė (VU), 

doc. dr. V. Vasiliauskienė (VDU). 

 

IV. SVARSTYTA: Klasikinės filologijos katedros doktorantės S. Packočinaitės-

Biržietienės gynimo tarybos tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė doc. N. 

Linkevičienė. Disertacijos tema „Marcialio poezijos prozinių įžangų ypatumai“. 

Disertacija svarstyta Klasikinės filologijos katedroje, gynimui pritarta. Gynimo tarybos 

nariai ir oponentai kvalifikacinius reikalavimus atitinka. 

 



NUTARTA: 

Patvirtinti tokią disertacijos gynimo tarybą:  

Prof. habil. dr. E. Ulčinaitė (VU) 

Dr. M. Čiurinskas (LLTI) 

Doc. dr. A. Kairienė (VU) 

Doc. dr. R. Brunevičiūtė (KMU) 

Doc. dr. M. Adomėnas (VU) 

Oponentus: 

Doc. dr. N. Juchnevičienė (VU) 

Doc. dr. D. Narbutienė (LMA) 

 

V. IŠKLAUSYTA prodekanės doc. N. Linkevičienės informacija apie 2006 m. 

gegužės mėn. vykusios doktorantų apklausos rezultatus. Buvo pristatyta anketa ir 

svarbiausi bei fakultetui aktualiausi apklausos rezultatai. Ypač buvo atkreiptas dėmesys į 

doktorantų pageidavimus, svarbiausius teigiamus ir neigiamus vertinimus.  

Diskusijoje dalyvavo prof. A. Usonienė, prof. A. Kalėda, doc. R. Rudaitytė, doc. 

P. Subačius, prof. I. M. Norkaitienė, doc. A. Smetona, E. Jociūtė, dr. V. Kardelis, doc. S. 

Lapinskas, doc. M. Adomėnas, doc. I. Šeškauskienė, doc. D. Šileikaitė,  

 

Jokių nutarimų šiuo klausimu Taryba nepriėmė. 

 

VI. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto dekano rinkimų procedūros pradžia. 

Dekano rinkimų komisijos (iš 3 fakulteto mokslininkų) sudarymas. Į komisiją buvo 

siūlomi doc. R. Venckutė, doc. D. Čiočytė, doc. I. Šeškauskienė, dr. E. Kontutytė, dr. V. 

Žeimantienė, doc. M. Davlevič, doc. N. Juchnevičienė. Rinkimų data buvo siūloma 

vasario 23 d. Prof. B. Stundžia raštu į rinkimų komisiją siūlė doc. I. Šeškauskienę, doc. 

M. Davlevičių, doc. A. Judžentį, o rinkimų datą siūlė skelbti kovo 2 d. Šiam siūlymui 

pritarė dauguma Tarybos narių. Buvo balsuojama dėl dekano rinkimo komisijos, balsai 

pasiskirstė taip: doc. A. Judžentis 6, doc. I. Šeškauskienė 19, 1 susilaikė, doc. M. 

Davlevič 18, 2 susilaikė, dr. V. Žeimantienė 11, doc. D. Čiočytė 14 balsų. 

 

NUTARTA:  

Rinkimų datą patvirtinti kovo 2 d. Patvirtinti tokią dekano rinkimų 

komisiją: doc. I. Šeškauskienė, doc. M. Davlevič, doc. D. Čiočytė. 

 

 VIIa) SVARSTYTA: 
Po reorganizacijos išlaisvėjančių patalpų bei kitų fakulteto erdvių perskirstymo ir 

optimalaus panaudojimo klausimas. Klausimą kėlęs doc. P. Subačius siūlė 

administracijai pagalvoti, kaip geriau išnaudoti laisvą erdvę. Dekano doc. A. Smetonos 

nuomone, ūkinius klausimus turi spręsti dekanas, o Taryba gali juos panaikinti ar 

pakeisti. Taip pat jis paskelbė sprendimą buvusios Literatūros istorijos ir teorijos 

katedros patalpas perduoti Anglų filologijos katedrai, o buvusias slavistų patalpas palikti 

Slavistikos katedrai. 

Doc. P. Subačius pabrėžė, kad universitete apskritai nereglamentuota patalpų 

skirstymo tvarka. Pritardamas, kad fakulteto ūkinius reikalus turi tvarkyti administracija, 

jis kėlė mintį, jog patalpų skirstymas ir panašūs klausimai galėtų būti reglamentuoti, kad 

administracijai būtų lengviau dirbti. Taip pat docentas siūlė apskritai pasižiūrėti, kokiais 

plotais fakultetas disponuoja ir kaip jie pasiskirstę ir spręsti principinius klausimus. Taip 

pat doc. P. Subačius siūlė spręsti katedrų bibliotekėlių klausimus.  



Doc. R. Rudaitytė pritarė, kad buvusios Literatūros istorijos ir teorijos katedros 

patalpos būtų perduotos Anglų filologijos katedrai. Be to, doc. R. Rudaitytė ir doc. S. 

Lapinskas pastebėjo, kad kai kurios knygos nėra katedrų ar universiteto bibliotekų 

nuosavybė, bet priklauso ambasadoms ar fondams. Prof. A. Usonienė, doc. J. Konickaja 

pritarė, kad katedrų bibliotekų klausimas yra aktualus ir spręstinas. Doc. I. Šeškauskienė 

pabrėžė, kad auditorijos nėra katedrų nuosavybė, jomis turi naudotis visas fakultetas. 

Dar kartą iškilo ir „Žaltvykslės“ patalpų klausimas. 

 

NUTARTA:  

Nekvestionuoti dekano sprendimų dėl patalpų skirstymo. Po dekano 

rinkimų įpareigoti naująją fakulteto administraciją parengti fakulteto patalpų ir 

jose esančio turto administravimo planą. 

 

VIIb) SVARSTYTA: Vokiečių filologijos katedros prašymas pritarti, kad būtų 

įrengta Vokiečių filologijos auditorija ir skirti tam A9 auditorijos patalpas. Tarybos 

nariai buvo susipažinę su prašymo tekstu. Klausimą trumpai pristatė doc. D. Šileikaitė. 

Ši auditorija būtų skirta ne tik gausiems germanistų renginiams, bet ir viso fakulteto 

poreikiams. Vokiečių filologijos katedra įsipareigoja rasti rėmėjų ir suremontuoti 

auditoriją. 

 

NUTARTA: 

Pritarti, kad būtų įrengta Vokiečių filologijos auditorija ir tam skirti A9 

auditorijos patalpas. 

 

VIII. EINAMIEJI REIKALAI: 
Dekanas pateikė informacija dėl katedrų vedėjų rinkimų. Dviems mėnesiams bus 

pratęsta katedrų vedėjų kadencija, o nauji rinkimai turėtų vykti balandžio mėn. 

Pirmadienį vyks Slavistikos katedros laikino vedėjo rinkimai. 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    doc. Antanas Smetona 

 

 

 

Tarybos sekretorius     dr. Vytautas Kardelis 

 


