VILNIAUS UNIVERSITETAS
FILOLOGIJOS
FAKULTETAS
IŠPLĖSTINIO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2008-09-26, Nr. 39
Dalyvavo 17 iš 24 Tarybos narių, tarp jų prof. dr. Grasilda Blažienė, prof. dr. Ligija
Kaminskienė.
Išplėstinė fakulteto Taryba sudaryta doc. dr. Hans-Harry Droessiger (Vilniaus universiteto
Kauno humanitarinio fakulteto Germanų filologijos katedra) habilitacijos procedūros
komisijai tvirtinti.
I. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
NUTARTA:
Protokolą patvirtinti.
II. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA:
Darbotvarkę patvirtinti.
III. SVARSTYTA: habilitacijos komisijos sudarymas ir tvirtinimas. Klausimą pristatė dekanas
doc. dr. A. Smetona. Į habilitacijos komisiją buvo pasiūlyti: prof. dr. Grasilda Blažienė (LKI),
prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius (ŠU), prof. habil. dr. Axel Holvoet (LKI), prof. habil. dr.
Bonifacas Stundžia (VU), prof. habil. dr. Audronė Kaukienė (KU), prof. dr. Ligija
Kaminskienė (VU); prof. dr. Bronius Maskuliūnas (ŠU). Nutarta komisijos nariams apmokėti
nustatyta tvarka.
NUTARTA: patvirtinti tokią doc. dr. Hans-Harry Droessiger habilitacijos procedūros
komisiją:
1. Vyriaus m. d. dr. Grasilda BLAŽIENĖ (pirmininkė; LKI)
2. Prof. habil. dr. Aloyzas GUDAVIČIUS (ŠU)
3. Prof. habil. dr. Axel HOLVOET (LKI)
4. Prof. habil. dr. Bonifacas STUNDŽIA (VU)
5. Prof. habil. dr. Audronė KAUKIENĖ (KU)
6. Prof. dr. Ligija KAMINSKIENĖ (VU)
7. Prof. dr. Bronius MASKULIŪNAS (ŠU).

Mokėti komisijos nariams už darbą iš fakulteto specialiųjų lėšų.
IV. SVARSTYTA: 2008–2009 m. Tarybos darbo plano tvirtinimas. Klausimą pristatė dekanas
doc. dr. A. Smetona. Su projektu Tarybos nariai buvo susipažinę. Diskusijų šiuo klausimu
nebuvo.
NUTARTA: patvirtinti tokį 2008–2009 m. Tarybos darbo planą:
FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS
DARBO PLANAS
2008–2009 m.

POSĖDŽIO DATA
1.

2008 rugsėjo 26 d.

PLANINIAI KLAUSIMAI

PLANINIŲ KLAUSIMŲ

1) Tarybos sekretoriaus rinkimai (VU statuto
17 str. 2 d. ir Tarybos darbo reglamento III-11 d.)
2) Tarybos darbo plano 2007–2008 m.
tvirtinimas (Tarybos darbo reglamento III-10 d.)

2.

2008 spalio 30 d.

3.

2008 lapkričio 28 d.

4.

2008 gruodžio 19 d.

5.

2009 sausio 23 d.

6.

2009 vasario 27 d.

7.

2009 kovo 27 d.

1) Akademinio aktyvumo nuostatų tvirtinimas

Prodekanė prof. R. Rud

2) Nuolatinių fakulteto darbo komitetų ir
komisijų skaičiaus nustatymas, funkcijos,
personalinė sudėtis, darbo reglamentai ir
pirmininkai (Tarybos darbo reglamento III-25)

Dekanas doc. dr. A. Sm
vedėjai, komisijų pirmi

3) Doktorantų studijų planų tvirtinimas (VU
statutas ir Tarybos darbo reglamentas)

Prodekanė doc. dr. R. R

Fakulteto finansinė ataskaita. Šiais metais
planuojamų pajamų ir išlaidų gairių
tvirtinimas. Metinė dekano ataskaita (VU
statuto 17 str. 2 d. ir Tarybos darbo reglamento
III-16; III-22)

Fakulteto administracij
doc. dr. A. Smetona

8.

2009 balandžio 24 d.

9.

2009 gegužės 29 d.

10.

2009 birželio 26 d.

Bakalauro studijų komitetų ataskaita už
studijų programų vykdymą (VU statuto 43 str.
3 d.)
1) Magistro studijų komitetų ataskaita už
studijų programų vykdymą (VU statuto 43 str.
3 d.)

Studijų programų kom
pirmininkai

2) Studentų nuomonės apie studijų kokybę ir
studentų dalyvavimą mokslinėje veikloje
apibendrinimas (VU statuto 47 str. 5 d.)

Studentų atstovybė

Studijų programų kom
pirmininkai

Planiniai klausimai – numatyti VU Statute, Filologijos fakulteto tarybos darbo reglamente,
patvirtinti Filologijos fakulteto tarybos nutarimais. Juos rengia darbo grupė arba Tarybos
įpareigoti fakulteto bendruomenės nariai.
Be planinių klausimų, į Tarybos darbo planą, reikalui esant, bus įtraukiami darbiniai (pvz.,
disertacijų gynimo tarybų, habilitacijos komisijų tvirtinimas ir pan.) ir kiti klausimai.
V. SVARSTYTA: Tarybos sekretoriaus rinkimai. Klausimą pristatė dekanas doc. dr. A.
Smetona. Į Tarybos sekretorius jis pasiūlė doc. dr. V. Kardelį. Daugiau kandidatų nebuvo
pasiūlyta. Taryba pritarė, kad sekretoriumi būtų išrinktas V. Kardelis.
NUTARTA: Tarybos sekretoriumi patvirtinti doc. dr. V. Kardelį.
VI. SVARSTYTA: Dr. I. Smetonienės (LKK) mokomosios knygos „Tarties ir kirčiavimo
pratybos žurnalistams“ rekomendavimas spaudai. Klausimą pristatė doc. dr. A. Judžentis.
Tarybos nariai buvo susipažinę su rankraščiu, recenzijomis ir Lietuvių kalbos katedros
posėdžio protokolu. Diskusijų šiuo klausimu nebuvo.
NUTARTA: pritarti, kad dr. I. Smetonienės (LKK) mokomoji knyga „Tarties ir
kirčiavimo pratybos žurnalistams“ būtų spausdinama.
VII. SVARSTYTA: doc. dr. A. Pupkio (LKK) bibliografijos rekomendavimas spaudai.
Klausimą pristatė doc. dr. A. Judžentis. Tarybos nariai buvo susipažinę su Lietuvių kalbos
katedros posėdžio protokolu. Diskusijų šiuo klausimu nebuvo.
NUTARTA: pritarti, kad doc. dr. A. Pupkio (LKK) bibliografija būtų spausdinama.
VIII. SVARSTYTA: doc. dr. D. Pociūtės-Abukevičienės monografijos „Maištininkų katedros:
ankstyvoji reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai“ teikimas literatūrinei V. Krėvės
premijai. Pristatė dekanas doc. dr. A. Smetona. Diskusijų šiuo klausimu nebuvo.

NUTARTA: teikti doc. dr. D. Pociūtės-Abukevičienės monografiją „Maištininkų katedros:
ankstyvoji reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai“ literatūrinei V. Krėvės
premijai.
IX. SVARSTYTA: mokesčių už lituanistines studijas užsieniečiams keitimas. Klausimą pristatė
doc. dr. M. Ramonienė. Tarybos nariai buvo supažindinti su tarifais. Diskusijų šiuo klausimu
nebuvo.
NUTARTA: pritarti, kad mokesčiai už lituanistines studijas užsieniečiams būtų keičiami
taip, kaip nurodyta tarifų lentelėje.

Kursai

Trukmė

A – Metinės studijos

2 semestrai, 660
akademinės valandos
B – Vasaros kursai
4 savaitės, 100
akademinių valandų
C – Vasaros kursai
2 savaitės, 50 akademinių
valandų
D – Žiemos kursai
2 savaitės, 50 akademinių
valandų
E – Vakariniai kursai
3 mėnesiai, 50
akademinių valandų
F – Kursai laisviesiems 15 savaičių, 70
klausytojams
akademinių valandų
Registracijos mokestis A studijos
kitos studijos

Sena
NAUJA
kaina
KAINA
4000* Lt 5000 LT
2000 Lt

2300 Lt

1300 Lt

1500 Lt

1000 Lt

1200 Lt

600 Lt
900 Lt

nekeičiama
nekeičiama

1,2 MGL nekeičiama
100 Lt
nekeičiama

Tarybos pirmininkas

doc. dr. Antanas Smetona

Tarybos sekretorius

doc. dr. Vytautas Kardelis

