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Dalyvavo 19 iš 22 Tarybos narių. 
 
 
 
I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas. 
 
NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti. 
 
II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 
 
NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti.  
 
III. SVARSTYTA: Lituanistinių studijų katedros ir Vertimų studijų katedros vedėjų rinkimai; 
klausimą pristatė dekanas doc. A. Smetona. Į Vertimo studijų katedros vedėjos pareigas 
pretendavo doc. dr. Nijolė Maskaliūnienė, į Lituanistinių studijų katedros vedėjos pareigas 
pretendavo doc. dr. Loreta Vilkienė. Diskusijų dėl kandidačių nebuvo. Rinkimai vyko slaptu 
balsavimu. Slapto balsavimo rezultatai: doc. dr. Nijolė Maskaliūnienė – 19 už, prieš – nėra, 
susilaikiusių – nėra; doc. dr. Loreta Vilkienė – 19 už, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. 

 
NUTARTA: Lituanistinių studijų katedros vedėja patvirtinti doc. dr. Loretą Vilkienę, 
Vertimų studijų katedros vedėja patvirtinti doc. dr. Nijolę Maskaliūnienę. 
 
IV. SVARSTYTA: Baltistikos katedros doktorantės Eglės Žilinskaitės disertacijos „Vietos 
raiška Mikalojaus Daukšos Postilėje: postpoziciniai vietininkai ir jų funkciniai ekvivalentai“ 
gynimo tarybos ir oponentų tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė. Į 
disertacijos gynimo tarybą buvo pasiūlyti: doc. dr. Jurgis Pakerys (Vilniaus universitetas), 
prof. habil. dr. Giedrė Čepaitienė (Šiaulių universitetas), prof. dr. Birutė Jasiūnaitė (Vilniaus 
universitetas), prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Šiaulių universitetas), doc. dr. Inesa 
Šeškauskienė (Vilniaus universitetas). Oponentais pasiūlyti: prof. habil. dr. Aleksas Girdenis 
(Vilniaus universitetas), prof. habil. dr. Peteris Vanagas (Latvijos universitetas). Gynimo datą 
numatyti 2010 m. birželio 29 d.  
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NUTARTA: patvirtinti tokią Baltistikos katedros doktorantės Eglės Žilinskaitės 
disertacijos „Vietos raiška Mikalojaus Daukšos Postilėje: postpoziciniai vietininkai ir jų 
funkciniai ekvivalentai“ gynimo tarybą ir oponentus: 

Pirmininkas: 
1. doc. dr. Jurgis Pakerys (Vilniaus universitetas) 
Nariai: 
2. prof. habil. dr. Giedrė Čepaitienė (Šiaulių universitetas), 
3. prof. dr. Birutė Jasiūnaitė (Vilniaus universitetas), 
4. prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Šiaulių universitetas), 
5. doc. dr. Inesa Šeškauskienė (Vilniaus universitetas). 

        Oponentai:  
1. prof. habil. dr. Aleksas Girdenis (Vilniaus universitetas), 
2. prof. habil. dr. Peteris Vanagas (Latvijos universitetas). 

 
Pritarti adresatų sąrašui. 
 
V. SVARSTYTA: naujų doktorantūros sandų tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė prof. R. 

Rudaitytė. Tvirtinti buvo teikti prof. habil. dr. Axelio Holvoeto parengtas doktorantūros 
studijų sandas „Teorinė sintaksė“ ir prof. habil. dr. Alberto Rosino parengtas doktorantūros 
studijų sandas „Kalbos istorija“. 

 
 
NUTARTA: patvirtinti doktorantūros studijų sandus „Teorinė sintaksė“ ir „Kalbos 

istorija“. 
 
 
VI. SVARSTYTA: Lietuvių kalbos katedros lektorės dr. Vilmos Zubaitienės monografijos „P. 
Ruigio žodynas Lexicon (1747): šaltiniai ir leksikografinis metodas“ rekomendavimas 
spaudai. Klausimą pristatė doc. N. Linkevičienė. 
 
NUTARTA: pritarti, Lietuvių kalbos katedros lektorės dr. Vilmos Zubaitienės 
monografija „P. Ruigio žodynas Lexicon (1747): šaltiniai ir leksikografinis metodas“ 
būtų spausdinama. 
 
VII. SVARSTYTA: naujos studijų programos „Lietuvių ir lotynų kalbos mokymas“ 
tvirtinimas. Klausimą pristatė doc. N. Linkevičienė. 
 
NUTARTA: patvirtinti naują studijų programą „Lietuvių ir lotynų kalbos mokymas“. 
 
VIII. SVARSTYTA: atnaujintų studijų programų komitetų tvirtinimas. Klausimą pristatė 
prodekanė doc. D. Šileikaitė.  
 
NUTARTA: patvirtinti tokius studijų programų komitetus: 

 
Atnaujinta sudėtis: pasikeitė socialinis partneris 
 
VOKIEČIŲ FILOLOGIJA (v. k. 612R20002) 
doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri (pirmininkė) 
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doc. dr. Jadvyga Bajarūnienė 
prof. dr. Irena Marija Norkaitienė 
doc. dr. Inesa Šeškauskienė 
doc. dr. Vaiva Žeimantienė 
Romualda Brastavičienė – „Versus aureus“ leidyklos vyr. redaktorė (socialinė 
partnerė) 
Judita Skrupskelytė (studentų atstovė) 

 
VOKIEČIŲ KALBOTYRA (v. k. 621Q10004) 
doc. dr. Saulius Lapinskas (pirmininkas) 
prof. dr. Irena Marija Norkaitienė 
dr. Birutė Ryvitytė 
doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri 
doc. dr. Vaiva Žeimantienė 
Romualda Brastavičienė – „Versus aureus“ leidyklos vyr. redaktorė (socialinė 
partnerė) 
Ieva Stričkaitė (studentų atstovė) 

 
ANGLŲ KALBOTYRA (V.K.621Q10001) 
doc. dr. Inesa Šeškauskienė (pirmininkė) 
doc. dr. Jonė Grigaliūnienė 
dr. Birutė Ryvitytė 
dr. Petras Anusas, LR Ambasados Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje įgaliotasis ministras (socialinis partneris) 
dokt. Rita Juknevičienė 
 
Įregistruotos naujos studijų programos 

 
VOKIEČIŲ FILOLOGIJA IR KITA UŽSIENIO KALBA (v. k. 612R20006) 
doc. dr. Vaiva Žeimantienė (pirmininkė) 
doc. dr. Genovaitė Dručkutė 
dr. Eglė Kontutytė 
dr. Virginija Masiulionytė 
doc. dr. Erika Sausverde 
Jurgita Valienė – Vertimų biuro „Vertimo namai“ direktorė (socialinė partnerė) 
Salomėja Jurkutė (studentų atstovė) 

 
RUSISTIKA (v. k. 621U33001) 
prof. habil. dr. Eleonora Lassan (pirmininkė) 
doc. dr. Ala Lichačiova 
doc. dr. Pavelas Lavrinecas 
doc. dr.  Dagnė Beržaitė 
doc. dr. Jelena Konickaja 
Tatjana Michniova – A. Puškino literatūrinio muziejaus direktorė (socialinė partnerė) 

Jolita Sidaraitė (studentų atstovas) 
 
IX. SVARSTYTA: doc. dr. Jonės Grigaliūnienės ir doc. dr. Meilutės Ramonienės prašymai 
išleisti kūrybinių atostogų. Doc. dr. J. Grigaliūnienė prašo pusės metų kūrybinių atostogų ir 
įsipareigoja parengti mokomąją priemonę studentams apie tekstynų lingvistiką, rengti 
anglistikos studijų Lietuvoje istoriją ir baigti pradėtą tekstynais paremtą posesyvumo 
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kategorijos lietuvių kalboje tyrimą. Doc. dr. M. Ramonienė prašo vienerių metų kūrybinių 
atostogų ir įsipareigoja parengti monografiją „Lietuvos gyventojų kalbinio elgesio ir kalbinių 
nuostatų analizė“ (10 a.l.), parengti mokslo studiją „Didžiųjų Lietuvos miestų namų kalbų 
analizė“ (6 a.l. anglų k., su bendraautore), taip pat vienas mokslinis, vienas mokslo 
populiarinimo straipsnis ir 3 pranešimai mokslinėse konferencijose. 
 
NUTARTA: patvirtinti doc. dr. J. Grigaliūnienės ir doc. dr. M. Ramonienės kūrybinių 
atostogų planus. Po kūrybinių atostogų docentės įpareigojamos atsiskaityti Taryboje. 
 
X. SVARSTYTA: Vokiečių filologijos katedros doktoranto Aleksejaus Burovo prašymas keisti 

disertacijos vadovą ir patvirtinti prof. dr. Grasildą Blažienę. Katedra pritaria, prof. dr. G. 
Blažienės sutikimas yra. 

 
NUTARTA: Vokiečių filologijos katedros doktoranto Aleksejaus Burovo disertacijos 

vadove patvirtinti prof. dr. Grasildą Blažienę. 
 
XI. KITI KLAUSIMAI: prodekanė prof. R. Rudaitytė pateikė informaciją apie būsimą 

doktorantūros studijų tvarką. Doc. dr. V. Žeimantienė pateikė informaciją apie Senato rinkimus ir 
jų tvarką. Ji pabrėžė, kad Taryba taip pat gali kelti kandidatus. Bendru sutarimu buvo nuspręsta, 
kad Tarybos nariai kandidatus kels elektroniniu paštu. 

 
 
 
 
 
Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 
 
 
 
Tarybos sekretorius   doc. dr. Vytautas Kardelis 
 


