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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: Studijų programų komitetų pirmininkų ataskaita. Studijų programų komitetų 

pirmininkai konstatavo, kad programos vykdomos normaliai, kokių nors esminių trūkumų ar 
pastabų dėl programų turinio ir vykdymo pasakyta nebuvo. 

 
NUTARTA: Studijų programų komitetų pirmininkų ataskaitas patvirtinti. 
 
IV. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai: 

a) Lituanistinių studijų katedros lekt. dr. Ingos Hilbig monografijos „Lietuvių ir anglų 
lingvistinis mandagumas: prašymai“ (pristato doc. dr. M. Ramonienė); 

b) prof. habil. dr. Kęstučio Nastopkos studijos „Literatūrinė semiotika“ 
 

NUTARTA: pritarti, kad lekt. dr. Ingos Hilbig monografija „Lietuvių ir anglų lingvistinis 
mandagumas: prašymai“ ir prof. habil. dr. Kęstučio Nastopkos studija „Literatūrinė 
semiotika“ būtų spausdinamos. 
 
 
V. SVARSTYTA: doktorantūros reikalai. Prodekanė prof. R. Rudaitytė informavo, kad birželio 

3 d. Senato komisija priėmė naują universiteto doktorantūros reglamentą, jis pasirodys 
Informaciniame biuletenyje. Svarbiausia naujovė – bus doktorantūros komitetas, kuris nuo kitų 
metų kuruos visus doktorantūros reikalus. Prodekanė informavo, kad doktorantūros studijų 
kaina metams yra 11970 Lt. (krepšelis). Šiemet įstojusiems doktorantams naujasis reglamentas 
numato finansinę atsakomybę – jeigu studijos nutraukiamos ar doktorantas neatestuojamas, 
reikės grąžinti visus pinigus. Taip pat prodekanė prof. R. Rudaitytė informavo, kad nuo kitų 
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metų reikės vėl prašyti doktorantūros teisės (dabar jungtinė doktorantūra yra kartu su Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutu).  

Doc. dr. A. Tikuišienė ir prof. D. Pociūtė kėlė klausimą dėl jungtinės doktorantūros, bet 
prodekanė prof. R. Rudaitytė ir dekanas doc. dr. A. Smetona paaiškino, kad jungtinės 
doktorantūros reikalai bus svarstomi tada, kai bus gauta nauja doktorantūros teisė. Taryba tada 
turės apsispręsti dėl jungtinės doktorantūros. Prodekanė teikė Tarybai tvirtinti doktorantūros 
komitetą. Doc. M. Ramonienė į komitetą, be prodekanės prof. R. Rudaitytės teiktų kandidatų, 
pasiūlė prof. B. Stundžią, doc. E. Sausverdė – prof. K. Nastopką.  

 
 
NUTARTA: patvirtinti tokį Filologijos fakulteto doktorantūros studijų komitetą: 
 

 Eil. Nr. Mokslininko vardas, 
pavardė, mokslinis laipsnis 

        Pareigos   Darbovietė 

1. Prof. habil. dr. Viktorija 
Daujotytė-Pakerienė 

Profesorė VU  FilF 

2. Prof. dr. Dainora Pociūtė-
Abukevičienė 

Profesorė VU  FilF 

3. Prof. habil. dr. Regina 
Koženiauskienė 

Profesorė VU   FilF 

4.  Prof. habil. dr. Aurelija 
Usonienė 
  

Profesorė VU  FilF 

5. Prof. dr. Vytautas Kardelis Profesorius VU  FilF 
6. Prof. dr. Regina Rudaitytė Profesorė VU  FilF 
  
7. 

  
Prof. habil. dr. Bonifacas 
Stundžia  

  
Profesorius 

  
  VU  FilF 

8. Doc. dr. Jadvyga 
Krūminienė 

Docentė KHF   

9. Prof. dr. Hans Harry 
Droessiger 

Profesorius KHF 

10. Habil. Dr. Jūratė Sprindytė Vyriausioji 
mokslo darbuotoja 

LLTI  

11. Dr. Elena Baliutytė-
Riliškienė 

Vyriausioji 
mokslo darbuotoja 
  

LLTI 

12. Prof. habil. dr. Kęstutis 
Nastopka 

 Profesorius 
  

VU  FilF 

13.  prof. dr. Jadvyga 
Bajarūnienė 

Profesorė VU  FilF  

 
 
 
VI. Informacija apie skaityklų pertvarką. Prodekanė prof. R. Rudaitytė informavo, kad 
filologų skaitykla perkeliama į buvusią Bendrąją skaityklą (CR), o Donelaičio skaitykloje 
planuojama įsteigti parankinę biblioteką ir konferencijų centrą. Kitų skaityklų fakultete neliks.  
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VII. Prodekanė prof. R. Rudaitytė pateikė informaciją apie dekanų konferenciją Salamankoje 
(Ispanija).  
 
VIII. SVARSTYTA: studentų, kurie studijuoja savo lėšomis, studijų mokesčio klausimas. Jį 
pristatė prodekanė doc. D. Šileikaitė. Studentai, kurie atnaujina studijas, patenka tik į mokamą 
vietą ir turi mokėti visą kainą už semestrą. Tačiau būna, kad dalį dalykų jis jau yra išlaikęs. 
Prodekanė siūlė tokiems studentams mažinti einamojo semestro įmokas, atsižvelgiant į 
išlaikytus dalykus ir kreditus.  
 
NUTARTA: studentams, atnaujinusiems studijas, studijų mokestį proporcingai susieti su 
kreditais ir pagal tai mažinti einamojo semestro mokestį. 
 
IX. Dekano informacija apie fakulteto finansinę padėtį. Dekanas informavo, kad fakulteto 

finansinė padėtis nepasikeitusi ir gera. Šiais metais finansavimas sumažintas 16%, sumažinimas 
dengiamas iš spec. lėšų. Spec. lėšų fonde yra kiek daugiau nei 400 000 Lt. Pinigai už mokslą 
patenka į biudžetinę eilutę.  

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


