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Dalyvavo 14 iš 20 Tarybos narių. 

 

 

 

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas. 

 

NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti. 

 

 

Dekanas doc. dr. A. Smetona informavo, kad maždaug iki 10 % mažėja atlyginimai. 

Universitete sudaryta komisija, kuri parengs reikalavimus docentų ir profesorių pareigoms 

užimti, vadovauja prof. Paulauskas, kuriam galima teikti siūlymus. Pagal naująjį įstatymą 

neliko docento ir profesoriau vardų, bus skelbiami konkursai tik pareigoms užimti. Dekanas 

kvietė teikti pasiūlymus dėl studijų programų keitimo ar atnaujinimo, taip pat skelbimo 2010 

m. Taip pat dekanas informavo, kad kitą savaitę vyks Tarybos rinkimai. Dekanas priminė, kad 

dėstytojai neturi pamiršti akademinės etikos skaitydami paskaitas ir bendraudami su 

studentais. 

 

Prodekanė prof. R. Rudaitytė pateikė informaciją dėl doktorantūros: šiuo metu yra 50 

doktorantūros sandų, bet kai kurie doktorantai nori laikyti egzaminus kitose institucijose. Tą 

daryti galima, bet tokiu atveju doktorantas turi pristatyti pažymą, kad kita institucija 

nereikalauja už tai mokėti. Prodekanė siūlė pagalvoti, ar nereikėtų nustatyti du privalomus 

doktorantūros egzaminus. Per spalio mėnesį katedrose turi būti patvirtinti naujai įstojusių 

doktorantų vadovai, studijų planai. Taip pat katedrose turi būti apsvarstytas antrųjų ir vėlesnių 

metų doktorantų darbas. Prodekanė informavo, kad katedros gali teikti geriausius šių metų 

magistro darbus premijai. Taip pat prof. Rudaitytė paaiškino, kad fakultete liks dvi mokslo 

kryptys, pagal kurias bus formuluojamos temos (dabar jų 17, temų taip pat turės mažėti). 

Kryptys dar turi būti patvirtintos.   

 

II. SVARSTYTA: prof. Viktorijos Daujotytės-Pakerienės kandidatūra Kultūros pažangos 

premijai gauti. Pasiūlė Lietuvių literatūros katedra. Dėl siūlymo buvo balsuojama, 13 už, 1 

susilaikė. 

 

NUTARTA:  teikti prof. habil. dr. Viktorijos Daujotytės-Pakerienės kandidatūrą Kultūros 

pažangos premijai. 



 

 

III. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai: 

a) mokslinis leidinys „Tėvynių europietiškumas. Lietuvių – lenkų literatūriniai, kultūriniai ir 

kalbiniai ryšiai“ (mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje 

konferencijoje 2008 m. spalio 23-24 d. Vilniaus universitete, pagrindu). Leidinį pristatė doc. 

V. Ušinskienė;  

b) ketvirtasis (pataisytas) J. Dumčiaus, K. Kuzavinio, R. Mirono, lotynų kalbos vadovėlio 

humanitarams Elementa Latina leidimas. Leidinį pristatė doc. N. Juchnevičienė;  

c) rankraštinis paminklas „Purpura yszganima mukos Jezusa“ (parengė A. Girdenis), A. 

Markevičius monografija „Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio linksniavimas ir jo istorija“, V. 

Kardelio monografija „Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (plotas ir diferenciacija). Leidinius 

pristatė doc. V. Kardelis. 

 

NUTARTA: pritarti, kad mokslinis leidinys „Tėvynių europietiškumas. Lietuvių–lenkų 

literatūriniai, kultūriniai ir kalbiniai ryšiai“, ketvirtasis (pataisytas) J. Dumčiaus, K. 

Kuzavinio, R. Mirono, lotynų kalbos vadovėlio humanitarams Elementa Latina leidimas, 

rankraštinis paminklas „Purpura yszganima mukos Jezusa“ (parengė A. Girdenis), A. 

Markevičius monografija „Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio linksniavimas ir jo 

istorija“, V. Kardelio monografija „Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (plotas ir 

diferenciacija)  būtų spausdinami. 

 

IV. SVARSTYTA: nauja BA studijų programa „Vokiečių filologija ir užsienio kalba“. Tarybos 

nariai buvo susipažinę su programos aprašymu. Klausimą pristatė doc. dr. V. Žeimantienė. Ji 

informavo, kad programa buvo svarstyta Akademinėje komisijoje, į pateiktas pastabas 

atsižvelgta. Dekanas doc. A. Smetona pasidžiaugė, kad didėja programų įvairovė ir žiūrima į 

priekį. Jis tik kėlė klausimą dėl kreditų – ar jų nėra mažai užsienio kalbai. Taip pat diskusijoje 

dalyvavo doc. G. Dručkutė. Teigiamai įvertinusi programą, docentė siūlė išplėsti prancūzų 

literatūros kursą. Doc. V. Žeimantienė sakė, kad pasirenkamųjų dalykų sąrašas atviras, jį 

galima pildyti. Prof. A. Usonienė siūlė pakoreguoti programą: vietoj vokiečių leksikologijos 

įtraukti bendrosios leksikologijos kursą, abejojo, ar reikia programai privalomo semiotikos 

įvado – gal geriau tiktų semantikos įvadas. Doc. N. Maskaliūnienė siūlė įtraukti ir 

leksikografijos kursą ir jį dėstyti prieš leksikologiją. Doc. M. Storckis pateikė redakcinių 

pastabų. 

 

NUTARTA: pritarti naujai bakalauro studijų programai „Vokiečių filologija ir užsienio 

kalba“. 

 

KITI KLAUSIMAI: prof. A. Usonienė papasakojo apie Europos lingvistų asociacijos (SLE) 

konferenciją, vykusią Lisabonoje, kur dalyvavo ji pati ir doktorantės J. Šinkūnienė ir E. 

Jasionytė. Profesorė pasidžiaugė, kad doktorančių pranešimai buvo gerai įvertinti. Taip pat 

profesorė informavo, kad kitais metais fakultete vyks didelis tarptautinis renginys – SLE 

konferencija. Prof. Usonienė kvietė visus aktyviai dalyvauti konferencijoje, tą daryti ragino ir 

dekanas doc. A. Smetona. Išsamesnę informaciją apie ją žr. 

http://www.flf.vu.lt/sle2010/first_call 

Doc. N. Maskaliūnienė informavo, kad kitais metais vyks ir svarbi vertėjų konferenciją, data 

dar bus patikslinta. 

 

 

 

http://www.flf.vu.lt/sle2010/first_call


 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

 

Tarybos sekretorius   doc. dr. Vytautas Kardelis 

 


