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Dalyvavo 18 iš 22 Tarybos narių. 

 

 

 

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.  

 

NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti. 

 

II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.  

 

NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti. 

 

III. SVARSTYTA: disertacijų gynimo komitetų tvirtinimas: Anglų filologijos katedros 

doktorantės L. Bartkuvienės disertacijos „Virginios Woolf kūrybos estetika: pažinimo 

aspektas“  ir Lietuvių literatūros katedros doktorantės J. Raškevičiūtės disertacijos 

„Janinos Degutytės pasaulėvaizdis: poezija, laiškai, autobiografiniai tekstai“  . Klausimą 

pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią doktorantės Linaros Bartkuvienės disertacijos „Virginios Woolf 

kūrybos estetika: pažinimo aspektas“ gynimo tarybą ir oponentus: 

 

Pirmininkė: 

doc. dr. Dagnė Beržaitė (VU)  

Narės: 

doc. dr. Dalia Čiočytė (VU). 

 prof. dr. Jadvyga Bajarūnienė (VU) 

 prof. dr. Milda Danytė (VDU) 

 doc. dr. Ingrida Žindžiuvienė (VDU) 
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Oponentės: 

prof. dr. Jadvyga Krūminienė (VU KHF) 

doc. dr. Irena Ragaišienė (VDU) 

  

Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2012 m. vasario 14 d. 

 

Patvirtinti tokią doktorantės Jurgitos Raškevičiūtės disertacijos „Janinos Degutytės 

pasaulėvaizdis: poezija, laiškai, autobiografiniai tekstai“ gynimo tarybą ir oponentus: 

 

Pirmininkė: 

dr. Brigita Speičytė (VU)  

Narės: 

prof. dr. Gintautas Mažeikis (VDU),  

doc. dr. Dalia Satkauskytė (LLTI),  

doc. dr. Vigmantas Butkus (ŠU),  

doc. dr. Indrė Žakevičienė (VDU) 

 

Oponentės: 

doc. dr Rita Tūtlytė (VU) 

doc. dr.  Dalia Jakaitė (ŠU) 

  

Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2012 m. sausio 31 d. 

 

 

IV. SVARSTYTA: Vokiečių filologijos katedros doktorantės J. Sinkevičienės disertacijos 

vadovo ir konsultanto keitimas. Klausimą pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė.  

 

NUTARTA: pritarti, kad Vokiečių filologijos katedros doktorantės J. Sinkevičienės 

disertacijos vadovu būtų paskirtas prof. habil. dr. A. Holvoetas, konsultante – prof. dr. U. 

Haß. 

 

 

V. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai: 

a) metodinė priemonė „Naujoji lietuvių literatūra“ (šiuolaikinės lietuvių literatūros 

antologija su paaiškinimais ir klausimais studentų užsieniečių auditorijai), parengė 

doc. A. Tikuišienė; 

b) mokslinis leidinys „Milošo idėjų pasaulyje. Česlavo Milošo gyvenimo ir kūrybos 

studijos“ (leidinį sudarė ir parengė dr. T. Dalecka ir doc. M. Davlevič;  

c) knyga „Pranas Skardžius. Gyvenimas ir darbai“ (parengė a. a. prof. habil. dr. A. 

Rosinas; spaudai parengė dr. E. Žilinskaitė). 
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Doc. N. Maskaliūnienė siūlė prie knygos „Pranas Skardžius. Gyvenimas ir darbai“ 

rengėjų įrašyti ir doc. G. Rosinienės, daug prisidėjusios prie knygos rengimo, 

pavardę, ne vien tik dr. E. Žilinskaitės. Taryba šiam siūlymui pritarė. 

 

NUTARTA: rekomenduoti spaudai:  

doc. A. Tikuišienės parengtą metodinę priemonę „Naujoji lietuvių literatūra“; 

dr. T. Daleckos ir doc. M. Davlevič parengtą mokslinį leidinį „Milošo idėjų pasaulyje. 

Česlavo Milošo gyvenimo ir kūrybos studijos“; 

prof. habil. dr. A. Rosino knygą „Pranas Skardžius. Gyvenimas ir darbai“.  
 

 

VI. SVARSTYTA: projektų vadovo dr. A. Valotkos informacija. Prtojektų vadovas pateikė 

informaciją apie dabar vykdomus ir planuojamus vykdyti projektus. 

 

 

NUTARTA: šiuo klausimu nutarimų nepriimta. 

 

 

VII. SVARSTYTA: Apeliacinės komisijos tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė doc. D. 

Šileikaitė-Kaishauri. Kilo diskusija, ar komisijoje gali dalyvauti skolų turintys studentai. 

Komisija buvo tvirtinama balsavimu, 4 Tarybos nariai susilaikė, kiti buvo už, prieš  - nėra. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią Filologijos fakulteto Apeliacinę komisiją: 

1. Doc. dr. Jelena Brazauskienė (Rusų filologijos katedra) 

2. Dr. Birutė Ryvitytė (Anglų filologijos katedra) 

3. Doc. dr. Kęstutis Urba (Lietuvių literatūros katedra,  pirmininkas) 

4. Justina Golumbeckaitė (Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos studentė) 

5. Erika Sinkevičiūtė (anglų filologijos studentė, VUSA FilF akademinės srities koordinatorė) 

 

 

VIII. SVARSTYTA: priėmimas į BA ir MA studijas 2012 m. (preliminarus planas). Klausimą 

pristatė prodekanė doc. D. Šileikaitė-Kaishauri. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokį preliminarų priėmimo į BA ir MA studijas 2012 m. planą: 

 

FilF_BA_2012.pdf 

FilF_MA_planas_2012.pdf 

 

 

IX. SVARSTYTA: teikimas jaunųjų mokslininkų darbų konkursui: Lietuvių literatūros katedra 

teikė dr. Ernestos Juknytės disertaciją „Modernioji religinė sąmonė lietuvių egzodo 

poezijoje“.  

file:///C:/Users/Vytautas/Desktop/FilF_BA_2012.pdf
FilF_MA_planas_2012.pdf
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NUTARTA: teikti jaunųjų mokslininkų darbų konkursui Lietuvių literatūros katedros dr. 

Ernestos Juknytės disertaciją „Modernioji religinė sąmonė lietuvių egzodo poezijoje“. 

  

 

X. SVARSTYTA: akademinio nesąžiningumo fakultete klausimas. Buvo aptartas akademinio 

nesąžiningumo fakultete atvejis. Kalbėjo Studentų atstovybės pirmininkas P. Baumila, 

griežtai pasisakė prieš akademinį nesąžiningumą. Dekanas A. Smetona teigė, kad 

nusirašinėjimas fakultete neturi būti toleruojamas ir įspėjo, kad dėstytojai, toleruojantys 

nusirašinėjimą, taip pat susilauks griežtų sankcijų. 

 

NUTARTA: šiuo klausimu nutarimų nepriimta. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 

 


