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Nr. 1
11-11.30
Daktaro diplomų įteikimas Viktorijai Makarovai ir Aurimui Markevičiui.
Profesorės R.Koženiauskienės pasveikinimas gimtadienio proga.

I. SVARSTYTA:
Doc. dr. Dalios Marcinkevičienės (Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras) habilitacijos
humanitarinių mokslų srities istorijos kryptyje (05H), teikianti mokslo darbų apžvalgą
"LIETUVIŲ ŠEIMOS IDEOLOGIJOS: NUO XIX A. TRADICIJOS IR NACIONALIZMO IKI
SOVIETINĖS ŠEIMOS POLITIKOS 1944-1970 M." komisijos sudarymas – pristato dekanas doc.
dr. A. Smetona.
NUTARTA:
Patvirtinti habilitacijos komisijos sudėtį:
1. Prof. dr. Alfredas BUMBLAUSKAS - pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai,
istorija (05H);
2. Prof. dr. Zenonas BUTKUS (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija (05H);
3. Prof. dr. Šarūnas LIEKIS (Mykolo Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, istorija (05H);
4. Prof. habil. dr. Irena Regina MERKIENĖ (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija
(05H);
5. Prof. dr. Gintautas MAŽEIKIS (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija (01H);
6. Prof. habil. dr. Regina KOŽENIAUSKIENĖ (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija
(04H);
7. Prof. habil. dr. Romanas VASILIAUSKAS (Vilniaus pedagoginis universitetas, socialiniai mokslai,
edukologija (07S).
Balsavimo rezultatai už habilitacijos komisijos sudėtį: 15 „už“, 1 „susilaikė“.
Balsavimo rezultatai už prof. A. Bumblauską kaip komisijos pirmininką: 16 „už“.
Gynimo vieta Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorija (Universiteto 7).

FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. 2
11.30-12.30
1. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Doc. P. Subačius siūlo įtraukti į darbotvarkę komisijos nuomonę ne kitu klausimu, domisi, ar
bus pateikta dekano ataskaita.
Balsavimo rezultatai už dabartinę darbotvarkę: 4 „už“, 12 „prieš“.
Tarybos nariai prašomi siūlyti naują darbotvarkę.
Doc. P. Subačiaus nuomone, fakulteto Taryba pagal Senato reikalavimus turi tvirtinti fakulteto
sąmatą 2009 m., taip pat 2008 m. įvykdytą sąmatą.
Balsuojama už naują darbotvarkę: darbotvarkės tvirtinimas, praeito Tarybos posėdžio
tvirtinimas, doc. E. Baliutytės-Ryliškienės habilitacijos komisijos sudarymas, darbo grupės dėl
fakultetų reorganizacijos ataskaita, kiti klausimai.
Pasiūlymas darbotvarkės klausimus sukeisti vietomis – pirmas klausimas – doc. dr. Elenos
Baliutytės-Ryliškienės habilitacija.
Balsuojama už pakoreguotą darbotvarkę: 12 „už“, 2 „susilaikė“.
2. Praeito posėdžio protokolo tvirtinimas.
Protokolas patvirtintas vienbalsiai.
I. SVARSTYTA:
Doc. dr. Elenos Baliutytės-Ryliškienės (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) habilitacijos
komisijos sudarymas humanitarinių mokslų srities filologijos kryptyje (04H), teikianti mokslo
darbų apžvalga "LAIKO ĮKAITĖ IR PARTNERĖ: SOVIETINĖ IR POSOVIETINĖ LIETUVIŲ
LITERATŪROS KRITIKA (1945-2000)" (pristato dekanas doc. dr. A. Smetona).
NUTARTA:
Tvirtinti tokią habilitacijos komisijos sudėtį:
1. Vyriaus. m. d. habil. dr. Jūratė SPRINDYTĖ – pirmininkė (Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, humanitariniai mokslai, filologija (04H);
2. Prof. habil. dr. Algis KALĖDA (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai
mokslai, filologija (04H);
3. Prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ (Vilniaus universitetas, humanitariniai
mokslai, filologija (04H);
4. Prof. dr. Regina RUDAITYTĖ (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija (04H);
5. Vyriaus. m. d. dr. Aušra JURGUTIENĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
humanitariniai mokslai, filologija (04H);
6. Prof. dr. Jūratė BARANOVA (Vilniaus pedagoginis universitetas, humanitariniai mokslai,
filosofija (01H);
7. Prof. dr. Petras BRAŽĖNAS (Vilniaus pedagoginis universitetas, humanitariniai mokslai,
filologija (04H).
Pristatant komisijos sudėtį, gautas pasiūlymas netraukti prof. R. Rudaitytės į komisiją. Balsuojama už
tai, kad prof. R. Rudaitytė nebūtų įtraukta: 0 „už“.
Balsuojama už tai, kad prof. R. Rudaitytė būtų įtraukta: l „susilaikė“, 15 „už“.
Balsuojama už pasiūlytos sudėties habilitacijos komisiją: : l „susilaikė“, 15 „už“.
Balsuojama už šios komisijos pirmininkę J. Sprindytę: 16 „už“.

Apmokėjimas – bendra Universitete priimta tvarka.
Gynimo vieta ir laikas: Filologijos fakulteto V. Krėvės auditorija 2009-03-02 15:00.

2. Praeito posėdžio protokolo tvirtinimas. Balsuojama – 16 „už“.

II. SVARSTYTA:
Fakulteto grupės pareiškimas.
Pristato doc. P. Subačius (pareiškimo tekstas išsiuntinėtas anksčiau).
Prof. R. Rudaitytės siūlymas balsuoti už tai, kad fakultetai nebūtų jungiami.
Doc. M. Ramonienė – kol kas Vilniaus universitete šiuo klausimu rengiama tik galimybių studija
(iki gegužės 1 d.), tad reikia nuspręsti, ar verta fakulteto Taryboje svarstyti šį klausimą.
NUTARTA:
Balsuojama už tai, kad grupės nuomonė būtų kaip tarybos nuomonė: 16 „už“. Šią nuomonę nutarta
teikti Rektoriui ir kitiems.

III. SVARSTYTA:
Dekano 2008 m. ataskaita.
NUTARTA:
Po karštų diskusijų dekano ataskaitos tvirtinimas atidedamas kitam Tarybos posėdžiui, ataskaita
turi būti papildyta.

IV. SVARSTYTA:
Fakulteto Tarybos rinkimai.
Diskusijos: doc. M. Ramonienė – fakultetas neturi dar vieno fakultetui priklausančio atstovo
Senate. Dekanas – Senato rinkimus organizuoja Senatas, tad per ateinančius rinkimus reikia
išsirinkti dar vieną Senato narį iš fakulteto.
Doc. E. Sausverdė domėjosi, kodėl centrų vedėjai nepriklauso Tarybai; neaiškus ir Tarybos narių
skaičius. Dekanas – atsakymo prašysime Teisės ir Personalo direkcijų.
NUTARTA:
Tarybos rinkimų komisija be rinkimų tvarkos ir centrų vedėjų statuso Taryboje išaiškinimo
rinkimų neorganizuoja.

V. SVARSTYTA:
Serijos statuso suteikimas Skandinavistikos centro leidiniams Scandinavistica Vilnensis.
Artimiausiu metu Skandinavistikos centras ruošiasi išleisti:
– šiais metais 2 knygas: Poetinės Edos vertimą (leidykla „Aidai“) ir tarptautinės konferencijos medžiagą
Approaching the Viking Age (VU leidykla),
– 2010 m. – monografiją, žodyną,
– 2011 m. - seriją skandinavų kalbų gramatikų ir žodynėlių .
Centro leidybinės veiklos susisteminimas ir leidinių apjungimas į vieną seriją išryškintų knygų prieskyrą
Skandinavistikos centrui ir universitetui apskritai bei užtikrintų šios veiklos tęstinumą.

NUTARTA:

I. Suteikti serijos statusą Skandinavistikos centro leidiniams Scandinavistica Vilnensis.
II. Tvirtinti serijos redakcinę kolegiją:
1. Erika Sausverde (VU)
2. Ieva Steponavičiūtė (VU)
3. Aurelijus Vijūnas (Taivanio Valst. Kaohsiungo universitas)
4. Jurij Kuzmenko (Rusijos mokslų akademijos Lingvistinių tyrimų institutas, Sankt Peterburgas ir
Berlyno Humboldt’ų universitetas)
5. Anatoly Liberman (Minesotos universitetas)








Dekano informacija dėl A ir B docentų – Rektorius uždraudė priemones, mažinančias
darbuotojų atlyginimus, todėl jų klausimas paliekamas.
Prof. R. Rudaitytė: Knygų mugėje – D. Pociūtės monografijos pristatymas (vasario 12 d.
13 val.).
Prof. R. Rudaitytė: katedros prašomos Knygų mugei teikti leidinius, išsk. vertimus ir
žurnalus.
Dr. M. Strockis prašo keisti auditorijos pavadinimą – iš D1 į SFC1 – pritariama.
Fakultete labai paini auditorijų ir kitų patalpų numeracija, siūloma planą dėti į fakulteto
tinklalapį, parengti lankstinukų, statyti stendą.
Dėl fakulteto ateities vizijų siūloma sukviesti Fakulteto Raidos strategijos komitetą –
renkamasi vasario 13 d. (penkt.) 11 val.

Filologijos fakulteto Tarybos pirmininkas
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