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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 

2012-09-28, Nr. 1 

 

 

Dalyvavo 17 iš 21 Tarybos narių. 

 

 

 

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.  

 

NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti. 

 

II. SVARSTYTA: Lietuvių literatūros katedros doc. dr. D. Čiočytės ataskaita už kūrybines 

atostogas. 

  

NUTARTA: Lietuvių literatūros katedros doc. dr. D. Čiočytės ataskaitą už kūrybines 

atostogas patvirtinti. 

 

 

III. SVARSTYTA: tarybos sekretoriaus rinkimai. Dekanas doc. A. Smetona tarybos 

sekretoriumi dar vienai kadencijai pasiūlė rinkti prof. dr. V. Kardelį. 

 

 

NUTARTA: Filologijos fakulteto tarybos sekretoriumi 2012–2013  mokslo metų 

kadencijai patvirtinti prof. dr. Vytautą Kardelį. 

 

 

IV. SVARSTYTA: 2012–2013 m. Tarybos darbo plano tvirtinimas. Klausimą pristatė 

dekanas doc. A. Smetona. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokį 2012–2013 m. Filologijos fakulteto tarybos darbo planą: 

 

 POSĖDŽIO PLANINIAI KLAUSIMAI PLANINIŲ KLAUSIMŲ 
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DATA  RENGĖJAI 

1. 2012-09-

28 

1) Tarybos sekretoriaus rinkimai (VU 

statuto 17 str. 2 d. ir Tarybos darbo 

reglamento III-11 d.) 

2) Tarybos darbo plano 2012–2013 m. 

tvirtinimas (Tarybos darbo reglamento 

III- 

10 d.) 

 

2. 2012-10-26   

3. 2012-11-30 2013 m. preliminarus priėmimo planas 

(BA, MA) 

 

Studijų reikalų 

prodekanė  

 

 

4. 2012-12-21   

5. 2013-01-25   

6. 2013-02-22 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 

7. 2013-03-29   

8. 2013-04-26   

9. 2013-05-31 1) Bakalauro studijų komitetų ataskaita 

už studijų programų vykdymą (VU 

statuto 43 str. 3 d.) 

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 

Studijų programų 

komitetų pirmininkai 

Studentų atstovybė 

10. 2013-06-28   

    

 

 

V. SVARSTYTA: disertacijų gynimo komitetų tvirtinimas ir disertacijų temų keitimas. 

Klausimus pristatė prodekanė prof. R. Rudaitytė.  

Skandinavistikos centro doktorantės Rasos Baranauskienės disertacija “Celtic and 

Scandinavian Language and Cultural Contacts during the Viking Age”. 
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Rusų filologijos katedros doktorantės Anastasijos Belovodskajos disertacija 

„Internetinės parodijos kaip lingvokognityvinis fenomenas (šiuolaikinės anoniminės 

internetinės kūrybos kontekste)“. 

J. A. Greimo centro doktorantės Jurgitos Katkuvienės disertacija „Kūniškumo 

aspektai XX a. literatūros teorijoje: Roland„as Barthes„as ir Algirdas Julius Greimas“. 

Skandinavistikos centro doktoranto Ugniaus Mikučionio disertacija „Modalumas ir 

norvegų kalbos modaliniai veiksmažodžiai (Modality and the Norwegian modal 

verbs)“. 

Rusų filologijos katedros doktorantės Julijos Snežko disertacija „Tautos poetika 

Nikolajaus Karamzino tekstuose (1787-1803)“. 

Disertacijų temų keitimas: Rusų filologijos katedros doktoranto Ramūno Šilio ir 

doktorantės Jurgitos Sriubaitės disertacijos temos pavadinimo keitimas.  

 

 

NUTARTA: patvirtinti tokius disertacijų gynimo komitetus, oponentus ir adresatų 

sąrašus bei numatomas disertacijos gynimo datas: 

 

doktorantės Rasos Baranauskienės disertacijos “Celtic and Scandinavian 

Language and Cultural Contacts during the Viking Age” gynimo tarybą ir 

oponentus: 

 

      Pirmininkas: 

prof. habil. dr.  Axel Holvoet (Vilniaus universitetas) 

Nariai: 

prof. Aleksandr Rusakov (St. Peterburgo universitetas, Rusija), 

prof. Tomas Riad  (Stokholmo universitetas, Švedija) 

prof. Jurij Kusmenko (Berlyno Humboltų universitetas, Vokietija) 

doc. dr. Loreta Vaicekauskienė (Lietuvių kalbos institutas) 

Oponentai:  

prof. Daniel Sävborg (Tartu universitetas, Estija),  

prof. Anatoly Liberman (Minnesotos universitetas, JAV)  

Pritarti adresatų sąrašui. 

 

Gynimo datą numatyti 2012 m. lapkričio 27 d. 

 

 

Doktorantės Anastasijos Belovodskajos disertacijos „Internetinės parodijos kaip 

lingvokognityvinis fenomenas (šiuolaikinės anoniminės internetinės kūrybos 

kontekste)“ gynimo tarybą ir oponentus: 

 

      Pirmininkė: 

prof. dr. Asija Kovtun (Vytauto Didžiojo universitetas) 

Nariai: 

prof. habil. dr. Eleonora Lassan (Vilniaus universitetas) 
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prof.  dr. Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas) 

doc. dr. Jelena Konickaja (Vilniaus universitetas) 

prof. dr. Galina Michailova (Vilniaus universitetas) 

        Oponentės:  

prof. dr. Ala Lichačiova (Vilniaus universitetas) 

doc. dr. Jūratė Svičiulienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 

 

  

Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2012 m. lapkričio 22 d.  

 

Doktorantės Jurgitos Katkuvienės disertacijos „Kūniškumo aspektai XX a. 

literatūros teorijoje: Roland„as Barthes„as ir Algirdas Julius Greimas“  gynimo 

tarybą ir oponentus: 

 

      Pirmininkas: 

prof. dr. Aušra Jurgutienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), 

Nariai: 

doc. dr. Birutė Meržvinskytė (Vilniaus universitatas), 

doc. dr. Loreta Mačianskaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), 

doc. dr. Dainius Vaitiekūnas (Vilniaus edukologijos universitetas), 

dr. Audronė Žukauskaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas).        

Oponentai:  

prof. dr. Dalius Junkus (Vytauto Didžiojo universitetas), 

doc. dr. Nijolė Keršytė (Vilniaus universitetas). 

 

 

  

Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2012 m. lapkričio 20 d.  

 

 

Doktoranto Ugniaus Mikučionio disertacijos „Modalumas ir norvegų kalbos 

modaliniai veiksmažodžiai (Modality and the Norwegian modal verbs)“ gynimo 

tarybą ir oponentus: 

 

      Pirmininkė: 

prof. habil. dr. Aurelija Usonienė (Vilniaus universitetas) 

Nariai: 

prof. habil. dr.  Axel Holvoet (Vilniaus universitetas) 

prof. Tomas Riad (Stokholmo universitetas, Švedija) 

dr. Sturla Berg Olsen (Oslo universitetas, Norvegija) 

dr. Rolandas Mikulskas (Lietuvių kalbos institutas)         

Oponentai:  
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prof. Johan van der Auwera (Antverpeno universitetas, Belgija) 

prof. Vladimir Plungian (Maskvos valstybinis Lomonosovo universitetas, Rusija)  

Pritarti adresatų sąrašui. 

 

Gynimo datą numatyti 2012 m. lapkričio 28 d.  

 

Doktorantės Julijos Snežko disertacijos „Tautos poetika Nikolajaus Karamzino 

tekstuose (1787-1803)“ gynimo tarybą ir oponentus: 

 

      Pirmininkas: 

doc. dr. Pavel Lavrinec (Vilniaus universitetas) 

Nariai: 

prof. habil. dr. Eleonora Lassan (Vilniaus universitetas) 

prof. dr. Galina Michailova (Vilniaus universitetas) 

prof. habil. dr. Almira Ousmanova (Europos humanitarinis universitetas) 

doc. dr. Dalia Satkauskytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) 

        Oponentai:  

doc. dr. Dagnė Beržaitė (Vilniaus universitetas) 

doc. dr. Aleksandr Feduta (Europos humanitarinis universitetas) 

 

  

Pritarti adresatų sąrašui. 

Gynimo datą numatyti 2012 m. lapkričio 29 d. 

 

Patvirtinti tokius disertacijos temos pavadinimų pakeitimus: 

 

1) Rusų filologijos katedros doktoranto Ramūno Šilio disertacijos temos pavadinimą 

„Kūniškumo sklaida Ivano Gončiarovo kūryboje“ pakeisti į „Kūno raiška Ivano 

Gončiarovo kūryboje“. 

2) Rusų filologijos katedros doktorantės Jurgitos Sriubaitės disertacijos temos 

pavadinimą „Modalumo specifika kritiniame lietuvių ir anglų diskurse (meninių 

tekstų recenzijose)“ pakeisti į „Lietuviškų ir angliškų meninių kūrinių recenzijų kaip 

specifinio šnekos akto ypatumai“. 

 

VI. SVARSTYTA: studijų programų komitetų tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė 

doc. N. Juchnevičienė. Buvo svarstyti: Vokiečių filologijos studijų programos,  Prancūzų 

filologijos studijų programos komitetas, Intermedialių literatūros studijų programos 

komitetas, Literatūros antropologijos ir kultūros (MA) studijų programos komitetas, 

Skandinavistikos centro studijų programų komitetai. 

 

 

NUTARTA: pakoreguoti studijų komitetų sudėtis ir tvirtinimą atidėti.  
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VII. SVARSTYTA: prof. K. Nastopkos prašymas dėl afiliuotojo profesoriaus vardo 

suteikimo 3 metams. Šiuo klausimu vyko slaptas balsavimas. Jo rezultatai: už – 9, prieš – 5, 3 

biuleteniai sugadinti. 
 

 

NUTARTA: suteikti prof. K. Nastopkai afiliuotojo profesoriaus vardą 3 metams. 

 

 

VIII. SVARSTYTA: Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos skyrimas. 

Klausimą pristatė prof. A. Usonienė. Ji stipendijai teikė anglų filologijos studijų 

programos III k. studentę Gretą Krivickaitę. 
 

 

NUTARTA: Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinę stipendiją skirti anglų 

filologijos studijų programos III k. studentei Gretai Krivickaitei. 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 

 

 

 

 


