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Dalyvavo 16 iš 20 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 ataskaitos, studentų nuomonės apie studijų kokybę ir 

studentų dalyvavimą mokslinėje veikloje apibendrinimas.   

 

NUTARTA: pritarti studijų programų komitetų ataskaitoms. Vykdant studijų programas 

atsižvelgti į studentų nuomonę apie studijų kokybę. 

 

 

IV. SVARSTYTA: leidinių rekomendavimas spaudai:  

a. Vytautas Rinkevičius. Prūsistikos pagrindai. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros 

studijų knyga 4; 

b. Komunikacijos lietuvių kalba mokymo priemonė su vaizdo įrašais - 

Lina Vaškevičienė, Elvyra Kutanovienė, Aušra Valančiauskienė. Pažiūrėk! 

Paklausyk! Pasakyk!.dr. Vytauto Rinkevičiaus „Baltų ir slavų kalbų kirčiavimo 

istorija. I tomas“ (teikia projektas „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, 

visuomenė“); 

 
NUTARTA: pritarti, kad šie leidiniai būtų spausdinami: 
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a. Vytautas Rinkevičius. Prūsistikos pagrindai. Vilniaus universiteto Baltistikos 

katedros studijų knyga 4; 

b. Komunikacijos lietuvių kalba mokymo priemonė su vaizdo įrašais - 

Lina Vaškevičienė, Elvyra Kutanovienė, Aušra Valančiauskienė. Pažiūrėk! 

Paklausyk! Pasakyk!. 

 

V. SVARSTYTA: A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro prašymas paversti 

„Semiotiką“ (ISSN 1392-0219) Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tęstiniu leidiniu ir 

patvirtinti „Semiotikos“ redkolegijos sudėtį. 

 

NUTARTA: pritarti, kad „Semiotika“ (ISSN 1392-0219) būtų pripažintas Vilniaus 

universiteto Filologijos fakulteto tęstiniu leidiniu ir patvirtinti tokią „Semiotikos“ redkolegijos 

sudėtį: 

Vyr. Redaktorius 

prof. habil. dr.  Kęstutis Nastopka – Vilniaus universitetas, filologija (semiotika) 

Nariai: 

prof. dr. Thomas F. Broden – Purdue universitetas (JAV) – filologija (semiotika) 

prof. dr. Ricardo de Castro Monteiro – Anhembi Morumbi universitetas (San Paulas), 

menotyra (etnomuzikologija) 

prof. hab. dr. Ivan Darrault-Harris – Paryžiaus Aukštųjų visuomenės mokslų studijų 

mokykla (EHESS), psichologija (psichosemiotika) 

doc. dr. Tomáš Hoskovec – Masaryko universitetas, Brno, filologija (kalbotyra) 

vyriausias mokslinis bendradarbis Eric Landowski – Limožo universitetas, socialiniai 

mokslai (politikos mokslai) 

prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas – Vilniaus universitetas, filosofija (hermeneutika) 

prof. habil. dr. Heidi Toelle – III Paryžiaus universitetas (Naujoji Sorbona), filologija 

(semiotika) 

doc. dr. Dainius Vaitiekūnas – Lietuvos edukologijos universitetas, filologija (lietuvių 

literatūra) 

dr. Gintautė Žemaitytė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai (menotyra) 

doc. dr. Saulius Žukas – „Baltų lankų“ leidykla, filologija (semiotika)  

 

 

VI. SVARSTYTA: Lenkų filologijos studijų programos [ 612U20001 ] atnaujinimas. 

 

 

NUTARTA: įtraukti į Lenkų filologijos studijų programą naujus dalykus (2 privalomuosius ir 9 

pasirenkamuosius), taip pat pakeisti kai kurių dalykų (modulių) eiliškumą: 

1. Vietoj privalomojo dalyko „Lenkijos geografija ir istorija“ įtraukti į Lenkų filologijos 

studijų programos 1 semestrą privalomąjį dalyką „Lenkų kalbos fonetika“ (64 val., 5 kred.) . 

2. Keisti šių privalomųjų dalykų (modulių) eiliškumą:  

2.1. Privalomąjį dalyką „Lenkų kalbos leksikologija ir leksikografija“ (64 val., 5 kred.) 

perkelti iš 3 semestro į 2 (vietoj privalomojo dalyko „Lotynų kalba II/II d.“); 

2.2. Privalomąjį dalyką „Lenkų literatūra: viduramžiai – XVIII a.“ (64 val., 5 kred.) 

perkelti iš 4 semestro į 3 (vietoj privalomojo dalyko „Lenkų kalbos leksikologija ir 

leksikografija“); 

2.3. Privalomąjį dalyką „Lenkų literatūra: XIX a.“ (64 val., 5 kred.) perkelti iš 5 semestro 
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į 4 (vietoj privalomojo dalyko „Lenkų literatūra: viduramžiai – XVIII a.“); 

2.4. Privalomąjį dalyką „Lenkų literatūra: XX a.“ (64 val., 5 kred.) perkelti iš 6 semestro į 

5 (vietoj privalomojo dalyko „Lenkų literatūra: XIX a.“). 

3. Įtraukti į Lenkų filologijos studijų programos 6 semestrą naują privalomąjį dalyką 

„Lietuvos lenkiškoji literatūra“ (64 val., 5 kred.) . 

4. Keisti šių pasirenkamųjų dalykų (modulių) eiliškumą:  

4.1. Pasirenkamąjį dalyką „Lenkų tautosaka“ (48 val., 5 kred.) perkelti iš 6 sem. į 3 

(skaityti vietoj pasirenkamojo dalyko „Lenkijos kultūra ir menas“); 

4.2. Pasirenkamąjį dalyką „Lenkijos kultūra ir menas“ (48 val., 5 kred.) perkelti iš 3 sem. į 

5;  

4.3. Pasirenkamąjį dalyką „Frazeologija ir frazeografija“ (48 val., 5 kred.) perkelti iš 4 

sem. į 5. 

5. Įtraukti į Lenkų filologijos studijų programą šiuos pasirenkamuosius dalykus: 

5.1. 3 semestre: „Lenkijos istorija ir kultūra“ (48 val., 5 kred.) vietoj „Lenkijos civilizacijos 

bruožai“, „Lenkų literatūros kontekstai“ (48 val., 5 kred.), „Senoji graikų kalba I/II d.“ (64 

val., 5 kred.); 

5.2. 4 semestre: „LDK lenkiškosios kultūros tradicijos“ (48 val., 5 kred.), „Lenkų kalbos 

priešistorė“ (48 val., 5 kred.), „Lenkų modernizmo genezė ir raida“ (48 val., 5 kred.), 

„Senoji graikų kalba II/II d.“ (64 val., 5 kred.); 

5.3. 5 semestre: „Lenkų Nobelio premijos laureatų kūryba“ (48 val., 5 kred.);  

5.4. 5 ir 7 semestruose: „LDK lenkiškoji raštija“ (48 val., 5 kred.) vietoj „Medievistika ir 

senųjų raštų kalba“; 

 

5.5. 6 semestre: sukurti naują pasirenkamųjų dalykų grupę „Kalbotyros arba literatūros 

seminaras ir rašto darbas“ (32 val., 5 kred.) vietoj privalomojo dalyko „Lenkų kalbos 

stilistika“; įtraukti pasirenkamuosius dalykus „Slavų etimologijos įvadas“ (48 val., 5 

kred.) vietoj „Psicholingvistikos įvadas“, „Lenkų kino kalba“ (32 val., 5 kred.); 

5.6. 3-6 semestruose į pasirenkamųjų dalykų grupę „Kita užsienio kalba“ įtraukti dalykus 

„Užsienio kalba (čekų) I-IV d.“ (48 val., 5 kred. per semestrą), „Užsienio kalba (slovėnų) I-IV d.“  

(48 val., 5 kred. per semestrą). 

 

VII. SVARSTYTA: Lenkų filologijos studijų programos komiteto sudėtis. 

 

NUTARTA: patvirtinti tokią Lenkų filologijos studijų programos komiteto sudėtį: 

 

 

1. Pirmininkas – doc. Viktorija Ušinskienė 

2. Prof. Algis Kalėda 

3. Doc. Miroslav Davlevič 

4. Dr. Kinga Geben 

5. Dr. Teresa Dalecka 

6. Studentų atstovas – Beata Gajduk 

7. Socialinis partneris – Janina Klimaševska ( Vilniaus rajono Švietimo skyriaus  vyr. 

specialistė) 
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Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 


