
 

 
 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS  

F I L O L O G I J O S   

F A K U L T E T A S   

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2008-11-28, Nr. 42 

 

11
00

–12
30 

 

 

I. Darbotvarkės tvirtinimas 

Balsavimas: 16 „už“ pasiūlytą darbotvarkę. 

 

II. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (lapkričio 7 d.) 

Protokolas patvirtintas: 14 – „už“, 2 – „susilaikė“.  

 

III. Studijų krypties (bendrieji filologiniai) moduliai 

Teikiama balsuoti studijų krypties modulių struktūra. Tarybos nariai prašomi pasakyti motyvus 

prieš balsuojant. 

Doc. D. Sinkevičiūtė balsuos „už“, jei daugiau dėmesio bus skiriama lituanistikai. 

Doc. D. Pociūtė Abukevičienė susilaikys, nes šio varianto jie katedroje nesvarstė. 

Doc. J. Brazauskienė – „už“, nes specialybei valandų užtenka, Rusų filologijos katedros nariai 

pritaria. 

Prodekanė prof. R. Rudaitytė – „už“, tam, kad nesustotume pusiaukelėje, juk tai tik pradžia, o 

turinys gali būti keistinas. Modulių sistemos įvedimas leis laisviau „judėti“ dėstytojams 

(komandiruotės, stažuotės, kūrybinės atostogos). Be to, apie modulių įvedimą negalima diskutuoti 

iki begalybės. 

Prof. A. Usonienė – „už“: turime eiti pirmyn. 

Studentė K. Peilakauskaitė – studentai norėtų lankstesnių studijų, nes kartu ir literatais, ir 

kalbininkais, ir vertėjais būti negali, jei kas nors ne taip, reiktų grįžti ir taisyti. 

Nutarta: 

Pritarti pateiktai studijų krypties modulių struktūrai: 15 – „už“, 1 – „susilaikė“.  



 

IV. Atestacinės komisijos atnaujinimas 

Artėjant eiliniams konkursams reikia atnaujinti ir patvirtinti atestacinę komisiją. 

Nutarta: 

Tvirtinama tokia atestacinės komisijos sudėtis: 

1. doc. dr. Kęstutis Urba (VU) (pirmininkas) 

2. prof. dr. Virginija Šlekienė (VPU) 

3. prof. dr. Petras Bražėnas (VPU) 

4. prof. dr. Regina Rudaitytė (VU) 

5. habil. dr. Jūratė Sprindytė (LLTI) 

6. prof. habil. dr. Aurelija Usonienė (VU) 

7. doc. dr. Inesa Šeškauskienė (VU) 

8. prof. dr. Vilija Salienė (VPU) 

9. Kotryna Peilakauskaiė – studentė 

Balsavimo rezultatai: 16 „už“. 

 

V. Konkursinės komisijos atnaujinimas 

Artėjant eiliniams konkursams reikia atnaujinti ir patvirtinti konkursinę komisiją. 

Nutarta: 

Tvirtinama tokia konkursinės komisijos sudėtis: 

1. doc. dr. Nijolė Linkevičienė(VU) (pirmininkė)  

2. prof. habil. dr. Aurelija Usonienė (VU) 

3. doc. dr. Inesa Šeškauskienė (VU) 

4. doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (VU) 

5. doc. dr. Diana Šileikaitė (VU) 

6. doc. dr. Vytautas Kardelis (VU) 

7. doc. dr. Kęstutis Urba (VU) 

8. prof. dr. Vilija Salienė (VPU) 

9. prof. dr. Petras Bražėnas (VPU) 

10. habil. dr. Jūratė Sprindytė (LLTI) 

11. prof. dr. Virginija Šlekienė (VPU) 

12. Rūta Pileckytė – studentė 

Balsavimo rezultatai: 16 „už“. 

 



VI. Studento darbo rekomendavimas mokslinių darbų konkursui 

Klasikinės filologijos katedra rekomenduoja teikti studentės Gintės Medzvieckaitės mokslo darbo 

„Orfėjo mito raida nuo Antikos iki Naujųjų laikų ir jo recepcija muzikiniame teatre“ LMA studentų 

mokslinių darbų konkursui. Klasikinės filologijos katedros rekomendacija pateikta raštu. 

 

Nutarta: 

Rekomenduoti Klasikinės filologijos katedros studentės Gintės Medzvieckaitės mokslo darbą 

„Orfėjo mito raida nuo Antikos iki Naujųjų laikų ir jo recepcija muzikiniame teatre“ LMA studentų 

mokslinių darbų konkursui. 

 

VII. Studentų atstovų Fakulteto taryboje tvirtinimas 

Po studentų konferencijos turėjo būti pateikti nauji Tarybos nariai studentai. Studentų atstovybė 

sugebėjo pateikti tik vieną kandidatą iš trijų. 

Nutarta: 

Studentų atstove Fakulteto Taryboje patvirtinti Kotryną Peilakauskaitę: 16 – „už“. 

Studentų atstovybei pasiūlyta kitam Tarybos posėdžiui pateikti likusius du studentų atstovus. 

 

VIII. Lietuvių filologijos ir užsienio (LENKŲ) kalbos programos specialiojo lavinimo dalykų 

išklotinės tvirtinimas 

2009 m. planuojamos pirmą kartą priimti Lietuvių filologijos ir užsienio (LENKŲ) kalbos 

programą. Todėl reikia patvirtinti lenkų kalbos specialiojo lavinimo dalykų išklotinę.  

Išklotinė yra parengta pagal 2007 m. atnaujintą studijų programos planą. Kiti studijų dalykai ir jų 

išdėstymas visuose programos variantuose yra vienodi (pristato prodekanė D. Šileikaitė). 

Ši grupė bus jungiama prie lenkų filologijos grupės. 

Klausimai apie tai, kad rusų filologijos specialistas dėsto „Vakarų istoriją“. Prof. A. Sverdiolo 

nuomone, jei slavistas yra dalyko specialistas, nereikia reikia paisyti jo administracinio priskyrimo. 

Dekanas doc. A. Smetona – ši programa – tai bandymas pagerinti Lenkų filologijos programos 

studentų srautą,. 

 

Nutarta: 

Tvirtinti Lietuvių filologijos ir užsienio (LENKŲ) kalbos grupės lenkų kalbos specialiojo lavinimo 

dalykų išklotinę: 16 – „už“. 

 

IX. Kiti klausimai 



Informacija: 

Gruodžio 18 d. organizuojamas Fakulteto jubiliejus – 1968 m. Filologijos fakultetas atsiskyrė nuo 

Istorijos. Iškilmingoji jubiliejaus dalis – Donelaičio skaitykloje vyks prof. B. Jasiūnaitės karpinių ir 

publikacijų paroda, po to – kavinė. Kviečiami svečiai iš Rektorato ir gretimų fakultetų. 

 

Dėl srautų – ar gali kitų institucijų doktorantas klausyti čia paskaitas? – gali gera valia, už šį darbą 

papildomai nemokama. 

Esant 3 ir mažiau doktorantų – tik konsultacijos. 

 

Laukiama renginių lentelių. 

 

Dalyvausime Knygų mugėje, pristatysime doc. D. Pociūtės-Abukevičienės monografiją ir kt. 

publikacijas. 

 

Mokslo centrai – pagaliau ir Anglistikos centras (VU ir VDU). Tai labai padeda dalyvaujant 

struktūriniuose projektuose. 

 

Publikacijų prieskyra ir produkcijos vertinimas. 

Fakultetas surinko 2600 taškų už publikacijas. Dėl dalies išbrauktų balų skaičiaus bus apeliuojama. 

Prieš VU darbuotojus, kurie savo publikacijas skirs ne Vilniaus universitetui, bus imamasi sankcijų. 

Dėstytojai prašomi patikslinti pašalintų publikacijų duomenis.  

 

Išleista metodinė studija doktorantams – kviečiami pasiimti. 

 

Prof. B. Stundžia – A. Markevičiaus disertaciją teikti Mokslo akademijai. 

Teikti. 

 

2010 m. Filologijos fakultete planuojama Europos lingvistų organizacijos konferencija. 

 

 

 

 

 

 

Filologijos fakulteto Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

 

l. e. sekretoriaus pareigas     Aistė M. Markevičienė 

 


