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1. Darbotvarkės tvirtinimas. 

 

Dekanas siūlo išbraukti ketvirtą klausimą, nes neparuoštas, tuo labiau, kad dar nepatvirtintas 

biudžetas. 

Balsuojama dėl prof. A. Usonienės pateikto klausimo – Mokslinių bendradarbių fakultete etatai (jų 

poreikis, kiekis, pasiskirstymas padaliniuose) – įtraukimo į darbotvarkę – balsuojama už tai, kad šis 

klausimas būtų įtrauktas prie Kiti klausimai: 10 „už“, 3 „susilaikė“. 

Dekanas siūlo doc. P. Subačiaus klausimo – Fakulteto pozicija dėl galimo fakultetų reorganizacijos 

– nesvarstyti, nes yra rektoriaus įsakymas sudaryti grupę dėl jungimo tikslingumo. P. Subačius 

Tarybai siūlo priimti sprendimą, kuriam atstovautų dekanas.  

Balsuojama, kad šitas klausimas būtų įtrauktas į darbotvarkę: 1 „už“, 8 „prieš“, 7 „susilaikė“. 

Balsuojama, kad šis klausimas nebūtų įtrauktas į darbotvarkę: 15 „už“, 1 „susilaikė“. 

 

 

2. Praėjusio posėdžio lapkričio 28 d.  protokolo tvirtinimas. 

Balsavimo rezultatai: 2 „susilaikė“, 14 „už“.  

 

3. Projektų ataskaitų tvirtinimas (dr. M. Strockio, doc. M. Ramonienės, doc. D. Sinkevičiūtės, prof. 

K. Nastopkos projektai). 

 

 

3.1. SVARSTYTA: 



Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamo projekto „Lotyniškojo ir graikiškojo paveldo 

vertimų į lietuvių kalbą ir tyrinėjimų duomenų bazė“ (vadovas dr. Mindaugas Strockis) metinė 

ataskaita.  

NUTARTA:  

Visi projekto kalendoriniame plane numatyti darbai sėkmingai atlikti, ataskaitą tvirtinti, projekto 

darbus tęsti 2009 m. pagal LVMSF patvirtintą kalendorinį planą. 

Balsavimo rezultatai: 16 „už“. 
 

 

3.2. SVARSTYTA: 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamo projekto „Specializuoto mokomojo lietuvių-lenkų 

žodyno rengimas“ (vadovė dr. Beata Piasecka) metinė ataskaita.  

NUTARTA:  

Projekto pakoreguotame kalendoriniame plane numatyti darbai atlikti, ataskaitą tvirtinti, projekto 

darbus tęsti iki 2009 m. balandžio 30 d. pagal VLKK patvirtintą kalendorinį planą. 

Balsavimo rezultatai: 15 „už“, 1 „susilaikė“. 

 

3.3. SVARSTYTA: 

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamo projekto „Kalbų vartojimas ir tautinė 

tapatybė Lietuvos miestuose“ (vadovė doc. dr. Meilutė Ramonienė) metinė ataskaita.  

NUTARTA:  

Visi projekto kalendoriniame plane numatyti darbai sėkmingai atlikti, ataskaitą tvirtinti. 

Balsavimo rezultatai: 16 „už“. 

 

3.4. SVARSTYTA: 

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamo projekto „Baltlingva (Baltų lingvistinio 

paveldo tyrimai ir sklaida informacinėmis technologijomis“ (vadovė doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė) 

metinė ataskaita.  

 

NUTARTA:  

Visi projekto kalendoriniame plane numatyti darbai sėkmingai atlikti, ataskaitą tvirtinti. 

Balsavimo rezultatai: 16 „už“. 

 

3.5. SVARSTYTA: 



Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamo projekto „Lietuviškų literatūros mokslo 

terminų žodynas AVANTEKSTAS“ (vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka) metinė 

ataskaita.  

NUTARTA:  

Visi projekto kalendoriniame plane numatyti darbai sėkmingai atlikti, ataskaitą tvirtinti. 

Balsavimo rezultatai: 15 „už“, 1 „susilaikė“. 

 

3.6. SVARSTYTA: 

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamo projekto „Socialinės skonio praktikos“ 

(vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka) metinė ataskaita.  

NUTARTA:  

Visi projekto kalendoriniame plane numatyti darbai sėkmingai atlikti, ataskaitą tvirtinti. 

Balsavimo rezultatai: 16 „už“. 

 

IV. SVARSTYTA: 

VU Rusų filologijos katedros leidinio OPUS # 4-5 leidimas. Recenzentai: dr. Valentina Brio 

(Izraelio Hebrajų universitetas), doc. B. Meržvinskaitė (VU). 

NUTARTA:  

Pritarti leidinio OPUS # 4-5 leidybai su VU afiliacija. 

Balsavimo rezultatai: 16 „už“. 

 

V. SVARSTYTA: 

Prof. Vinco Urbučio „Baltų etimologijos etiudai II“ leidyba. 

NUTARTA:  

Pritarti prof. Vinco Urbučio „Baltų etimologijos etiudai II“ leidybai su VU afiliacija. 

Balsavimo rezultatai: 16 „už“. 

 

VI. SVARSTYTA: 

VU Lietuvių literatūros katedros leidžiamo straipsnio rinkinio „Archaika ir modernybė: M. 

Martinaitis laikų sąvartose“ leidyba. Pridėtos dr. S. Daugirdaitės (Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas) ir doc. dr. M. Šidlauskas (Klaipėdos universitetas) recenzijos. 

NUTARTA:  

Pritarti VU Lietuvių literatūros katedros leidžiamo straipsnio rinkinio „Archaika ir modernybė: M. 

Martinaitis laikų sąvartose“ leidybai su VU afiliacija. 



Balsavimo rezultatai: 16 „už“. 

 

VII. SVARSTYTA: 

Nekartotini dalykai. 

 

NUTARTA: 

1) šiuolaikinė (anglų/lenkų/prancūzų/rusų/vokiečių) kalba; 

2) rudens semestro kursiniai darbai,  

3) užsienio kalba kaip PASIRENKAMASIS dalykas (1, 2, 3 semestrai keturių semestrų 

programoje),  

4) skandinavų/slavų filologijos ir lietuvių filologijos ir užsienio kalbos studijų programose kartoti 

negalima užsienio kalbos specialaus lavinimo dalykų, nes į tą pačią kalbą priimama ne kasmet. 

 

VIII. SVARSTYTA: 

Fakulteto pozicija dėl galimos fakulteto reorganizacijos. 

NUTARTA: 

Sudaryti darbo grupę ir pavesti jai parengti fakulteto nuomonės projektą bei pateikti jį kitame 

Tarybos posėdyje. 

 

Buvo balsuota už klausimą, ar turi būti sudaryta grupė parengti fakulteto Tarybos nuomonės 

projektą. Atviro balsavimo rezultatai: 2 „prieš“, 13 „už“. 

Balsuojama už grupės dydį. Atviru balsavimu už 3 asmenų grupę balsavo 6,  už 5 asmenų – 6. 

Dekano sprendimu pasirinkta 3 asmenų grupė. 

Siūlomos kandidatūros: doc. G. Dručkutė, dr. B. Speičytė, doc. A. Judžentis, doc. A. Smetona, prof. 

A. Usonienė, doc. J. Brazauskienė, doc. P. Subačius, doc. M. Ramonienė.  

Balsuojama dėl balsavimo tvarkos: už atvirą balsavimą: 10 „už“, slaptą balsavimą 4 „už“. 

Doc. J. Brazauskienė ir prof. A. Usonienė atsisakė kandidatuoti. 

Už kandidatus balsuojama atvirai ir laisvai, nenustatant jokios balsų kvotos ir išreiškiant tik 

nuomonę „už“. Balsavimo rezultatai: doc. G. Dručkutė – 3 „už“, dr. B. Speičytė – 4 „už“, doc. A. 

Smetona – 5 „už“, doc. P. Subačius – 10 „už“, doc. M. Ramonienė – 10 „už“,  doc. A. Judžentis – 

7„už“. 

Rinkimų rezultatai: grupė sudaroma iš doc. A. Judženčio, doc. P. Subačiaus, doc. M. Ramonienės. 

 

Informacija: 

Organizuojant renginius dėl auditorijų prašytume užsiregistruoti iš anksto, bent prieš dvi savaites. 

Dėl mokslo darbuotojų etatų fakultete – nesprendžiama, nes neaiškus darbo užmokesčio fondas. 

 

 

 

 

Filologijos fakulteto Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

 

l. e. sekretoriaus pareigas     Aistė M. Markevičienė 

 

 


