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VILNIAUS UNIVERSITETAS 
F I L O L O G I J O S  

F A K U L T E T A S  
 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
2010-10-01, Nr. 1 

 
 

Dalyvavo 20 iš 23 Tarybos narių. 
 
 
Posėdžio pradžioje dekanas doc. A. Smetona pasveikino ir įteikė Rektoriaus padėką 

Skandinavistikos centro studentei Ievai Toleikytei, kuri tapo Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 
skelbto Pirmosios prozos knygos konkurso laureate, debiutavusia apsakymų rinkiniu „Garstyčių 
namas“. Ši knyga pateko į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) išrinktą 
kūrybiškiausių 2009 metų knygų dvyliktuką. 

 
Dekanas padėkojo tarptautinės 43-iosios SLE konferencijos organizacinio komiteto 

pirmininkei prof. habil. dr. A. Usonienei ir organizatoriams. Taip pat jis padėkojo Lituanistinių 
studijų katedrai ir konferencijos įkvėpėjai doc. Meilutei Ramonienei už surengtą tarptautinę 
Taikomosios kalbotyros konferenciją. 

 
I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas. 
 
NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti. 
 
II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. 
 
NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti.  
 
III. SVARSTYTA: ataskaitos už kūrybines atostogas. Atsiskaitė prof. B. Stundžia, doc. A. 

Judžentis, dr. B. Ryvitytė. Buvo konstatuota, kad planuoti darbai yra įvykdyti. 
 

NUTARTA: prof. B. Stundžios, doc. A. Judženčio, dr. B. Ryvitytės ataskaitas už kūrybines 
atostogas patvirtinti. 
 
IV. SVARSTYTA: Anglų filologijos katedros docentės I. Šeškauskienės prašymas išleisti 

kūrybinių atostogų pusei metų. Klausimą pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė. Doc. I. 
Šeškauskienė įsipareigoja parengti 10 a. l. studiją anglų filologijos bakalauro pakopos 
studentams ir išspausdinti straipsnį ir lietuvių ir anglų akademinio diskurso. 

 
NUTARTA: pritarti doc. dr. Inesos Šeškauskienės kūrybinėms atostogoms. 
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V. SVARSTYTA: Tarybos sekretoriaus rinkimai. Klausimą pristatė dekanas doc. A. Smetona. 
Jis sekretoriumi pasiūlė Vytautą Kardelį. Kandidatūrą palaikė prof. R. Rudaitytė ir doc. N. 
Juchnevičienė, doc. dr. G. Dručkutė. Daugiau kandidatų nebuvo pasiūlyta. Dėl šio 
klausimo buvo balsuojama, kandidatūrai pritarta vienbalsiai. 
 

NUTARTA: Tarybos sekretoriumi 2010–2011 m. kadencijai patvirtinti Vytautą Kardelį. 
 
 
VI. SVARSTYTA: 2010–2011 m. Tarybos darbo plano tvirtinimas. Klausimą pristatė dekanas 

doc. A. Smetona. Diskusijų dėl plano nebuvo. 
 
NUTARTA: patvirtinti tokį Filologijos fakulteto Tarybos 2010–2011 m. darbo planą: 
 

 
 POSĖDŽIO DATA PLANINIAI KLAUSIMAI 

 
PLANINIŲ KLAUSIMŲ 

RENGĖJAI 
1. 2010 rugsėjo 24 d. 1) Tarybos sekretoriaus rinkimai (VU 

statuto 17 str. 2 d. ir Tarybos darbo 
reglamento III-11 d.) 
 
2) Tarybos darbo plano 2010–2011 m. 
tvirtinimas (Tarybos darbo reglamento III-
10 d.) 

 

2. 2010 spalio 29 d.  Nuolatinių fakulteto darbo komitetų ir 
komisijų skaičiaus nustatymas, funkcijos, 
personalinė sudėtis, darbo reglamentai ir 
pirmininkai (Tarybos darbo reglamento III-
25) 

Dekanas doc. dr. A. 
Smetona, katedrų 
vedėjai, komisijų 
pirmininkai 

3. 2010 lapkričio 26 d.  
 
 
 

 

4. 2010 gruodžio 17 d.   
5. 2011 sausio 28 d. Fakulteto finansinė ataskaita. Šiais 

metais planuojamų pajamų ir išlaidų 
gairių tvirtinimas. Metinė dekano 
ataskaita (VU statuto 17 str. 2 d. ir Tarybos 
darbo reglamento III-16; III-22) 

Fakulteto 
administracija,  
dekanas doc. dr. A. 
Smetona 

6. 2011 vasario 25 d.  
 
 
 

 

7. 2011 kovo 25 d.  
 
 
 

 

8. 2011 balandžio 29 d.   
9. 2011 gegužės 27 d. 1) Bakalauro studijų komitetų ataskaita 

už studijų programų vykdymą (VU 
statuto 43 str. 3 d.) 

Studijų programų 
komitetų pirmininkai 
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2) Magistro studijų komitetų ataskaita už 
studijų programų vykdymą (VU statuto 
43 str. 3 d.) 
3) Studentų nuomonės apie studijų 
kokybę ir studentų dalyvavimą 
mokslinėje veikloje apibendrinimas (VU 
statuto 47 str. 5 d.) 

Studijų programų 
komitetų pirmininkai 
 
Studentų atstovybė 

10. 2011 birželio 24 d.   
 

VII. SVARSTYTA: Baltistikos katedros doktorantės Jurgitos Jaroslavienės disertacijos „Rytinių 
kauniškių Prienų šnektos fonologija“ gynimo tarybos, oponentų ir adresatų sąrašo tvirtinimas. 
 
NUTARTA: patvirtinti tokią Baltistikos katedros doktorantės Jurgitos Jaroslavienės 
disertacijos „Rytinių kauniškių Prienų šnektos fonologija“ gynimo tarybą ir oponentus: 

Pirmininkas: 
1. prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas) 
Nariai: 
2. prof. dr. (HP) Asta Kazlauskienė (Kauno Vytauto Didžiojo universitetas), 
3. prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė (Vilniaus universitetas), 
4. dr. Rima Bacevičiūtė (Lietuvių kalbos institutas), 
5. dr. Asta Leskauskaitė (Lietuvių kalbos institutas). 

        Oponentai:  
1. prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas), 
2. doc. dr. Žaneta Markevičienė (Vilniaus pedagoginis universitetas). 

 
Pritarti adresatų sąrašui. 
 
 
VIII. SVARSTYTA: Doktorantūros reikalai. Klausimą pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė. Iš 
pradžių prodekanė supažindino su svarbiausiais naujojo doktorantūros reglamento aspektais, 
ypač pabrėžė, kad doktorantams, kurie nutrauks studijas, bus taikoma finansinė atsakomybė. 
Taip pat prodekanė supažindino su Doktorantūros komiteto įgaliojimais ir funkcijomis. Toliau 
buvo svarstyta: a) Doktorantūros komiteto veikla ir santykio su katedromis klausimas. Buvo 
pasiūlytas nutarimo projektas: katedros turi patariamąjį balsą teikiant disertacijų tematiką 
priėmimo į doktorantūrą konkursui. Prieš teikiant disertaciją Doktorantūros komitetui, ji 
svarstoma katedroje, dalyvaujant Doktorantūros komiteto atstovui. Dėl jo buvo diskutuojama. 
Tarybos nariai sutarė, kad katedra turi dalyvauti svarstant disertaciją. Prof. B. Stundžia siūlė 
disertaciją svarstyti ne katedros posėdyje, bet rengti specialius seminarus, kviesti į jį 
specialistus. Dekanas siūlė šiuo klausimu susitarti iš principo ir katedrą traktuoti kaip 
ekspertinį vienetą. Doc. N. Juchnevičienė pasiūlė papildyti formuluotę: dalyvaujant 
atstovui/atstovams. 
b) Bendros doktorantūros teisės su kitomis institucijomis klausimas. Jį pristatė dekanas doc. 
A. Smetona ir supažindino su reikalavimais naujai doktorantūros teisei gauti. Dekanas teigė, 
kad šiuo klausimu esama dviejų nuomonių ir argumentų. Tarybos nariai išsakė argumentus už 
ir prieš jungtinę doktorantūrą. Dėl šio klausimo buvo balsuojama, balsavimo rezultatai: už 
bendrą doktorantūrą – 8, prieš – 9, sugadinti biuleteniai – 3. 
 
NUTARTA: a) katedros turi patariamąjį balsą teikiant disertacijų tematiką priėmimo į 
doktorantūrą konkursui. Prieš teikiant disertaciją Doktorantūros komitetui, ji 
svarstoma katedroje, dalyvaujant Doktorantūros komiteto atstovui/atstovams.  
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b) Nepritarti, kad Filologijos fakultetas turėtų bendrą doktorantūrą su Lietuvių kalbos 
institutu bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. 
 
 
IX. SVARSTYTA: atnaujintos leidinio „Kalbotyra (3): germanų ir romanų studijos“ 
redkolegijos tvirtinimas. Klausimą pristatė prof. A. Usonienė.  
 
NUTARTA: patvirtinti tokią atnaujintą leidinio „Kalbotyra (3): germanų ir romanų 
studijos“ redkolegiją: 
 

Atsakingoji redaktorė:  
Aurelija Usonienė  Vilniaus universitetas (04H) 
Atsakingosios redaktorės pavaduotoja:  
Vaiva Žeimantienė  Vilniaus universitetas (04H) 
Redaktorių kolegija:  
Sigita Barniškienė  Vytauto Didžiojo universitetas (04H) 
Frank Brisard  Antverpeno universitetas (04H) 
Klaus Geyer   Erfurto universitetas (04H) 
Katarzyna Jaszczolt  Kembridžo universitetas (04H)  
Violeta Kalėdaitė   Vytauto Didžiojo universitetas (04H) 
Ligija Kaminskienė  Vilniaus universitetas (04H) 
Saulius Lapinskas  Vilniaus universitetas (04H) 
Aurelija Leonavičienė  Kauno technologijos universitetas (04H) 
Rasa Matonienė  Vilniaus pedagoginis universitetas (04H) 
Nicole Nau   Poznanės A. Mickevičiaus universitetas (04H) 
Irena Marija Norkaitienė  Vilniaus universitetas (04H) 
Wolfgang Pöckl  Insbruko universitetas (04H) 
Birutė Ryvitytė  Vilniaus universitetas (04H) 
Jürgen Schiewe  Greifsvaldo Ernsto Morico Arnto universitetas (04H) 
Inesa Šeškauskienė  Vilniaus universitetas (04H) 

 
X. SVARSTYTA: Apeliacinės komisijos sudėties tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė doc. 

D. Šileikaitė.  
 
NUTARTA: patvirtinti tokią Filologijos fakulteto Apeliacinę komisiją:  
1. doc. dr. Kęstutis Urba (pirmininkas) 
2. doc. dr. Jelena Brazauskienė 
3. Gabrielė Bilkauskaitė (studentų atstovė, anglų filologijos 4 kurso studentė) 
 
XI. SVARSTYTA: Akademinės komisijos sudėties tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė 

doc. D. Šileikaitė. 
 
NUTARTA: patvirtinti tokią Filologijos fakulteto Akademinę komisiją: 

1. doc. dr. Inesa Šeškauskienė (pirmininkė) 
2. doc. dr. Jelena Brazauskienė (RFK) 
3. doc. dr. Genovaitė Dručkutė (PFK) 
4. doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (KFK) 
5. doc. dr. Erika Sausverde (SKC) 
6. doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė (LKK) 
7. doc. dr. Audinga Tikuišienė (LLK) 
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8. doc. dr. Viktorija Ušinskienė (PLC) 
9. doc. dr. Loreta Vilkienė (LSK) 
10. dokt. Skaistė Volungevičienė (VFK) 
11. Gabrielė Bilkauskaitė (studentų atstovė, anglų filologijos 4 kurso studentė ) 
12. Antanas Keturakis (studentų atstovas, lietuvių kalbotyros 1 kurso magistrantas). 

 
XII. SVARSTYTA: prof. I. M. Norkaitienės mokomosios knygos „Vorgeschichte und 
Geschichte des Deutschen“ rekomendavimas spaudai. Leidinį pristatė doc. V. Žeimantienė. 

 
NUTARTA: pritarti, kad prof. I. M. Norkaitienės mokomoji knyga „Vorgeschichte und 

Geschichte des Deutschen“ būtų spausdinama. 
 
XIII. SVARSTYTA: A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktoranto R. Šilio 

doktorantūros egzamino klausimas. Dekanas supažindino Tarybą su tarnybiniu raštu, kurį gavo iš 
A. J. Greimo centro. Rusų filologijos katedros doktorantas R. Šilis du kartus neišlaikė egzamino 
A. J. Greimo centre. Rusų filologijos katedra jam pakeitė neišlaikytą egzaminą kitu. A. J. Greimo 
centras šį pakeitimą užprotestavo. Centro vedėjas prof. A. Sverdiolas paaiškino tarnybino rašto 
motyvus. Rusų filologijos katedros vedėja doc. J. Brazauskienė paaiškino, kodėl katedra nutarė 
pakeisti egzaminą. Dekanas pasiūlė sudaryti komisiją, kuri ištirtų šį klausimą ir suformuluotų 
išvadą. Situaciją komentavo ir prodekanė prof. R. Rudaitytė. Taryba šiam klausimui ištirti 
nusprendė sudaryti komisiją. 

 
NUTARTA: sudaryti tokią komisiją doktoranto R. Šilio egzamino klausimu: 
doc. Kęstutis Urba 
doc. Vaiva Žeimantienė 
doc. Miroslav Davlevič 
 
Posėdžio pabaigoje prof. habil. dr. A. Usonienė pasidžiaugė pavykusia SLE konferencija, taip 

pat tuo, kad gauna daug laiškų iš viso pasaulio su padėkomis už puikiai surengtą konferenciją. 
Profesorė padėkojo dekanui doc. A. Smetonai ir organizaciniam komitetui už darbą. 

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


