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Dalyvavo 18 iš 23 Tarybos narių.

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti.
II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti.
III. SVARSTYTA: Anglų filologijos katedros doc. J. Grigaliūnienės ataskaita už kūrybines
atostogas
NUTARTA: patvirtinti Anglų filologijos katedros doc. J. Grigaliūnienės ataskaitą už
kūrybines atostogas
IV. SVARSTYTA: disertacijų gynimo komitetų tvirtinimas. Klausimą pristatė prof. V. Kardelis.
Rusų filologijos katedros doktorantės Nataljos Botkinos disertacijos ,,Epistolinio
pasakojimo struktūros ypatumai: Marinos Cvetajevos laiškai‘‘ gynimo tarybos, oponentų ir
adresatų sąrašo svarstymas.

NUTARTA: patvirtinti tokią Rusų filologijos katedros doktorantės Nataljos Botkinos
disertacijos ,,Epistolinio pasakojimo struktūros ypatumai: Marinos Cvetajevos laiškai‘‘
gynimo tarybą ir oponentus:
Pirmininkas:
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1. Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka (Vilniaus universitetas)
Nariai:
2. Doc. dr. Natalja Arlauskaitė (Vilniaus universitetas).
3. Doc. dr. Pavel Lavrinec (Vilniaus universitetas).
4. Prof. dr. Almira Ousmanova (Europos humanitarinis universitetas).
5. Dr. Roman Voitechovič (Tartu universitetas (Estija).
Oponentės:
1. Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienėė (Vilniaus universitetas)
2. Dr. Irina Savkina (Tampere universitetas (Suomija).
Pritarti adresatų sąrašui.
Gynimo datą numatyti 2011 m. gegužės 20 d.

Vokiečių filologijos katedros doktorantės Justinos Daunorienės disertacijos ,,Refleksyvumas
vokiečių kalboje: istorinės raidos duomenimis paremtas tyrimas“ (Reflexivität im
Deutschen: Untersuchung unter der Berücksichtigung der historischen Entwicklung) gynimo
tarybos, oponentų ir adresatų sąrašo svarstymas.
NUTARTA: NUTARTA: patvirtinti tokią Vokiečių filologijos katedros doktorantės Justinos
Daunorienės disertacijos ,,Refleksyvumas vokiečių kalboje: istorinės raidos duomenimis
paremtas tyrimas“ (Reflexivität im Deutschen: Untersuchung unter der Berücksichtigung der
historischen Entwicklung) gynimo tarybą ir oponentus:
Pirmininkas:
2. Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė (Vilniaus universitetas)
Nariai:
2. Prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius (Šiaulių universitetas).
3. Prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas).
4. Doc. dr. Birutė Kabašinskaitė (Vilniaus universitetas).
5. Prof. dr. Ernesta Račienė (Vilniaus pedagoginis universitetas).
Oponentės:
3. Prof. dr. Sigita Barniškienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
4. Doc. dr. Jurgis Pakerys (Vilniaus universitetas).
Pritarti adresatų sąrašui.
Gynimo datą numatyti 2011 m. gegužės 26 d.
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Prancūzų filologijos katedros doktorantės Eglės Kačkutės disertacijos ,,Moterų tapatumai
šiuolaikinėje britų ir prancūzų moterų literatūroje‘‘ gynimo tarybos, oponentų ir adresatų
sąrašo svarstymas.
NUTARTA: patvirtinti tokią Prancūzų filologijos katedros doktorantės Eglės Kačkutės
disertacijos ,,Moterų tapatumai šiuolaikinėje britų ir prancūzų moterų literatūroje‘‘ gynimo
tarybą ir oponentus:
Pirmininkė:
3.Doc. dr. Brigita Speičytė (Vilniaus universitetas)
Nariai:
2. Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (Vilniaus universitetas).
3. Doc. dr. Solveiga Daugirdaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
4. Habil. dr. Jūratė Sprindytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
5. Doc. dr. Jadvyga Krūminienė (Vilniaus universitatas).
Oponentai:
5. Prof. dr. Vytautas Bikulčius (Šiaulių universitetas)
6. Prof. dr. Regina Rudaitytė (Vilniaus universitetas).
Pritarti adresatų sąrašui.
Gynimo datą numatyti 2011 m. gegužės 20 d. 15 val. V. Krėvės a.

Lietuvių kalbos katedros doktorantės Birutės Spraunienės disertacijos ,,Apibrėžtumo
žymėjimas lietuvių kalboje lyginant su danų ir kitomis artikelinėmis kalbomis‘‘ gynimo
tarybos, oponentų ir adresatų sąrašo svarstymas.
NUTARTA: patvirtinti tokią Lietuvių kalbos katedros doktorantės Birutės Spraunienės
disertacijos ,,Apibrėžtumo žymėjimas lietuvių kalboje lyginant su danų ir kitomis
artikelinėmis kalbomis‘‘ gynimo tarybą ir oponentus:
Pirmininkas:
4. Prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė (Vilniaus universitetas)
Nariai:
2. Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė (Vilniaus universitetas).
3. Prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas).
4. Doc. dr. Violeta Kalėdaitė (Vytauto Didžiojo universitetas).
5. Dr. Loreta Vaicekauskienė (Lietuvių kalbos institutas).
Oponentai:
7. Dr. Sturla Berg-Olsen (Oslo universitetas)
8. Dr. Rolandas Mikulskas (Lietuvių kalbos institutas).
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Pritarti adresatų sąrašui.
Gynimo datą numatyti 2011 m. gegužės 13 d.

V. SVARSTYTA: prof. I. M. Norkaitienės mokomosios priemonės VORGESCHICHTE UND
GESCHICHTE DES DEUTSCHEN antrosios dalies „Geschichte der deutschen Sprache“
rekomendavimas spaudai
NUTARTA: rekomenduoti išleisti Vokiečių filologijos katedros profesorės dr. Irenos Marijos
Norkaitienės mokomosios priemonės VORGESCHICHTE UND GESCHICHTE DES
DEUTSCHEN antrąją dalį „Geschichte der deutschen Sprache“.

VI. SVARSTYTA: doc. dr. Vilmos Vitkauskienės mokymo knygos "Frankofonija arba
Prancūzų kalbos ir kultūros paplitimas pasaulyje" rekomendavimas spaudai.
NUTARTA: rekomenduoti išleisti Prancūzų filologijos katedros doc. dr. Vilmos Vitkauskienės
mokymo knygą „Frankofonija arba Prancūzų kalbos ir kultūros paplitimas pasaulyje“.

VII. SVARSTYTA: studijų programų pertvarka, klausimą pristatė prodekanė doc. D. ŠileikaitėKaishauri.
STUDIJŲ PROGRAMŲ PERTVARKA
2011-03-25 FilF Tarybos posėdyje svarstomi klausimai
1.

Bakalauro studijų programų pertvarkos planas.
Tikslas – pereinant prie ECTS sudaryti gretutinių studijų galimybę.

Nr.

Darbai

Terminai

1.

1.1. Parengti bendrafilologinių modulių aprašus ir pateikti svarstyti
Akademinei Komisijai
1.2. Apsvarstyti parengtus modulius Akademinėje Komisijoje

2011-04-01

2.

Atsakingi
asmenys
Dėstytojai

2011-0408

AK

2011-0408

Studijų programų
komitetai

2.1. Apibrėžti ir aprašyti (iki 2 psl.) kiekvienos iš turimų bakalauro
studijų programų tikslą, ugdomas dalykines ir bendrąsias
kompetencijas, numatomus studijų rezultatus (siekinius).
metodinės rekomendacijos, kaip tai atlikti:
anglų k.- TUNING 2010 m. leidinyje „A Guide to Formulating Degree
Programme Profiles“ 19-49 psl. – prisegtuke Tuning26.pdf
lietuvių k. – studijų reikalų prodekanė parengs ir išsiuntinės iki 2011-03-31
pastaba:
Klasikinės filologijos programoje nebus numatyta gretutinių studijų
galimybė, bet programą reikia pertvarkyti, kad galima būtų pasiūlyti
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Antikos kultūros gretutines studijas kitų filologijų studentams

2.2. Pagal 1.1. rezultatus suplanuoti semestrais išdėstytą programos
lentelę su moduliais, kurių apimtis 5-10-15-20 kr.
Programos:

Anglų filologija
Klasikinė filologija
Lenkų filologija
Prancūzų filologija
Rusų filologija
Skandinavistika (jau parengta)
Vokiečių filologija
Lietuvių filologija – terminas turi būti ankstesnis, nes nuo jos priklauso
Lietuvių filologija ir užsienio kalba ir Lietuvių ir lotynų kalbų mokymas
3.

Apsvarstyti pertvarkytus bakalauro programų planus
2.1. Akademinėje komisijoje
2.2. Taryboje

2011-04-15
2011-0422

AK ir prodekanė
Taryba ir dekanas

(ar anksčiau, nes
Didysis
penktadienis)

4.

Parengti pertvarkytų programų modulių aprašus

5.

Apsvarstyti pertvarkytus bakalauro programų aprašus
5.1. Akademinėje komisijoje
5.2. Taryboje

6.

Pateikti tvirtinti pertvarkytas bakalauro programas VU Studijų
komitetui ir Senato Komisijai

2011-05-13

Programų
komitetai

2011-0520
2011-0527
2011-0603

AK ir prodekanė
Taryba ir dekanas

pastaba:
SKVC teikti programų nereikės, nes akredituoti iš naujo reikia tik tada, jei
studijų krypties apimtis keičiasi daugiau nei 20 proc. nuo paskutinio
akreditavimo (nekalbama apie turinį, metodus ir t.t.)

7.

Sutvarkyti programų planus informacinėje sistemoje

2011-07-01

Prodekanė,
dekanatas
Kad programų pertvarka vyktų efektyviau, reikia Taryboje susitarti dėl toliau pateikiamų klausimų:
2. Paskutinio (8) semestro turinys: praktika ir bakalauro darbas
2.1. Įstojusiems 2011 m. ir vėliau perkelti mokomąją ir profesinę praktiką į paskutinį semestrą.
2.2.

Praktikos ir BA darbo apimtis turėtų būti vienoda visoms programoms. Siūlomi du variantai:

A. Praktika – 20 kr.:
mokomosios praktikos seminarai – 8 savaitės (vasaris – kovas),
darbas praktikos vietoje – 6 savaitės (balandis – gegužės vidurys),
BA darbas – 15 kr. (5 kr. rudenį + 10 kr. pavasarį)
arba
B. Praktika – 15 kr. (pavasarį):
mokomosios praktikos seminarai – 6 savaitės (vasaris – kovo vidurys),
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darbas praktikos vietoje – 6 savaitės (kovo vidurys – balandis),
BA darbas – 20 kr. (5 kr. rudenį + 15 kr. pavasarį)
daugiau informacijos (Akademinės komisijos argumentai, komentarai) – žr. AK_2011-02-25.doc

3. Gretutinių studijų ir pagrindinės studijų programos santykis (BA pakopoje)
Gretutinės studijos - tai ne nauja programa, o natūrali pagrindinės (anglų, lietuvių ir t.t.) filologijos
studijų programos dalis. Reikia programoje išskirti tuos 60 kr., kurių siekiant dvigubo bakalauro
laipsnio pakanka minimalioms kompetencijoms išugdyti.
pavyzdys – prisegtuke VOKFIL_pateikimas_2011-03-19.doc
4. Gretutinių studijų išdėstymas semestrais
Vietą gretutinėms studijoms siūloma numatyti nuo 2 kurso (3 sem.) išdėstant kreditus taip: 10, 10, 10,
10, 20.
Gretutinės studijos baigtųsi 7 sem., nes pavasarį studentams tektų per didelis krūvis: ir gretutinių
studijų baigiamasis projektas, ir praktika, ir bakalauro darbas.
Antrame ir trečiame kursuose (3, 4, 5 ir 6 sem.) sudaryti galimybę rinktis po 10 kr. per semestrą
(atitinkamai jungiantis prie pirmo ir antro kurso specialistų, jei nesusidarytų atskira grupė).
7 semestre sudaryti galimybę pasirinkti 15 kr. ir laikyti 5 kr. baigiamąjį egzaminą.
daugiau informacijos (Akademinės komisijos argumentai, komentarai) – žr. AK_2011-02-25.doc
5. Bendrafilologinių modulių sąrašas, jų vieta ir apimtis programose
Visiems filologams privaloma:
5.1. Kalbotyros įvadas ir Literatūros mokslo įvadas – ne mažiau kaip po 5 kr. kiekvienas
5.2. Mažiausiai 10 kr. kitų disciplinų (bet programos komiteto sprendimu gali būti ir daugiau) iš šių:

klasikinė filologija: Lotynų kalba; Antikinė literatūra; o gal Antikos kultūra?
literatūra: Kultūros ir literatūros epochos (procesai), turima omeny pasaulio literatūra
lituanistika: Lietuvių kalba, Lietuvių literatūra (pavadinimai „darbiniai“, patikslins specialistai)
Kas sudaro 5.3.? Dėl to esama įvairių nuomonių:
A. Sudaryti fakultetui bendrą sąrašą, o kiekvienos programos komitetas nutaria, kurias iš šių
disciplinų įtraukia kaip privalomąsias, kurias – kaip pasirenkamąsias.
B. AK posėdyje rekomenduota (dalykai neįvardyti, bet sutarta, kad jų aprašai turi būti svarstomi
fakultete)

Užsienio filologijoms: klasikinės filologijos dalykas + lituanistinis dalykas
Klasikinei filologijai: kultūros ir literatūros epochos (procesai) + lituanistinis dalykas
Lietuvių filologijai: kultūros ir literatūros epochos (procesai) + klasikinės filologijos dalykas
daugiau informacijos (Akademinės komisijos argumentai, komentarai) – žr. AK_2011-02-25.doc
pavyzdys – prisegtuke VOKFIL_pateikimas_2011-03-19.doc

6. Bendrauniversitetinio lavinimo moduliai
Ką Filologijos fakultetas gali pasiūlyti į bendrauniversitetinių modulių banką?
Teikti siūlymus su aprašais iki 2011-04-29
daugiau informacijos (Bendrojo universitetinio lavinimo koncepcijos ištraukos) – žr. AK_2011-02-25.doc
7. Magistro programų perėjimas prie ECTS
Nr.

Darbai

Terminai

1.

Susitarti dėl dalykų apimties magistro pakopoje.
Siūloma: privalomieji – 10 kr., pasirenkamieji – 5 kr.

2011-06-10

Atsakingi
asmenys
Studijų programų
komitetai
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Gali būti ir kitaip: - 4, 6, 5, 8 ir t.t., bet reikia apskaičiuoti studento
darbą.
Programos, į kurias priimame 2011 m.:

Anglistika
Baltų regioninės studijos (nereikia, nes jau yra ECTS)
Bendroji kalbotyra (jau parengta)
Dalykinė (teisės) kalba
Intermedialios literatūros studijos
Rusistika
Semiotika
Skandinavistika (jau parengta)
Taikomoji kalbotyra
Vertimas (jau pertvarkoma?)
2.
3.

Parengti pertvarkytų programų dalykų (modulių) aprašus
Pateikti pertvarkytas magistro programas studijų prodekanei
Sutvarkyti programų planus informacinėje sistemoje

2011-0623
2011-07-01

Programų
komitetai
Prodekanė,
dekanatas

NUTARTA: jokių nutarimų šiuo klausimu Taryba nepriėmė.

VIII. SVARSTYTA: J. A. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro ir studentų kreipimasis.
Gerbiamieji Filologijos fakulteto Tarybos nariai,
Kreipiamės į Jus su prašymu palaikyti mūsų iniciatyvą ir pritarti siūlymui pratęsti prof. habil.
dr. Kęstučio Nastopkos darbo sutartį vieneriems mokslo metams.
Ryškiausias Lietuvos semiotikas, A. J. Greimo mokinys prof. Nastopka 2005 metais įkūrė
Semiotikos magistrantūros studijų programą. Jis dėsto programos studentams pagrindinius ir
specialiuosius semiotikos dalykus (privalomieji: Semiotikos teorija, Kultūros semiotika;
Mokslo tiriamasis darbas; pasirenkamasis: Mitologija ir literatūra). Būdamas studijų
komiteto vadovas prof. Nastopka kuruoja Semiotikos programos vykdymą, kviestinių
Prancūzijos semiotikų vizitus ir paskaitas Vilniaus universitete bei tarpdisciplininį seminarą, į
kurį susirenka ne tik baigę semiotikos studijas ir besimokantys studentai, bet ir doktorantai
bei dėstytojai iš įvairių Lietuvos universitetų.
Ypač sėkmingas semiotikos magistrantūros programos vykdymas (šiais metais į semiotikos
studijas buvo pateikta per 80 pareiškimų) paskatino fakulteto administraciją skelbti studentų
priėmimą kiekvienais metais (priėmimas buvo skelbiamas kas du metus), tačiau šiuo metu A.
J. Greimo centras negalės vykdyti programos be prof. Kęstučio Nastopkos.
Prof. Nastopka ne tik aktyviausiai dalyvauja semiotikos magistrantūros studijų programoje,
jis taip pat yra ir Intermedialiųjų literatūros studijų komiteto narys. Jis dėsto dalykus kitose
naujose filologijos fakulteto magistrantūros programose (Literatūros antropologija ir kultūra
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[Mitokritika], ir Intermedialiosios literatūros studijos [Reikšminė diskursų analizė]), vadovauja
semiotikos magistrantų ir doktorantų moksliniams darbams (šiuo metu yra trijų Filologijos
fakulteto doktorantų mokslinis vadovas).
Prof. Nastopka aktyviai dirba mokslinį darbą ir 2010 metais yra išleidęs knygą "Literatūrinė
semiotika", Vilnius: Baltos lankos.
Prof. Nastopkos žinios ir pedagogine veikla būtina ne tik Semiotikos magistrantūros, bet ir
kitoms Filologijos fakulteto studijų programoms, todėl prašome Filologijos fakulteto tarybą
kreiptis į VU Rektorių gerb. prof. habil. dr. Benediktą Juodką su iniciatyva pratęsti prof.
Kęstučio Nastopkos darbo sutartį kitiems mokslo metams.

Prof. habil.. dr. Arūnas Sverdiolas
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NUTARTA: po diskusijų nutarta, kad A. J. Greimo centras parengs kreipimąsi, po kuriuo
Tarybos nariai pasirašys individualiai.

Tarybos pirmininkas

doc. dr. Antanas Smetona

Tarybos sekretorius

prof. dr. Vytautas Kardelis
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