
 
GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 

Gretutinės studijų 

programos pavadinimas 

Gretutinės 

studijų 

programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 

pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės 

studijų 

programos 

valstybinis kodas 
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Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 

Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5, Vilnius Lietuvių ir graikų 

 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 

programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 
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Kontaktinio 

darbo 

valandos 

Savarankiško 

darbo 

valandos 

Universitetinės Pirmoji 60 1600 816/864
1
 736/784 

 

Studijų sritis  Studijų kryptis  

Humanitariniai mokslai Lingvistika 

 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 

Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) lingvistikos bakalauro laipsnis 

 

Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Lekt. Kristina Svarevičiūtė kristina.svareviciute@flf.vu.lt; (85) 268 72 20 

 

Gretutinės studijų programos tikslas 

Išugdyti naujosios graikų kalbos komunikacinius gebėjimus (B2),įgyti Graikijos kalbos raidos ir kultūros supratimą ir 

gebėjimą analizuoti bei vertinti graikų kalbos reiškinius platesniame kontekste; gebėti kritiškai mąstyti, savarankiškai 

mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje. 

 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Studijų programa skirta humanitarinių ir socialinių mokslo 

krypčių bakalauro studijų studentams, kurių programoje 

numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 

kreditų programoje “išlaisvinta” visiems studentams arba 

numatyta galimybė sudaryti individualų studijų planą. 

Sukaupti kreditai, įrodantys, kad pasiekti gretutinės 

studijų programos siekiniai, gali būti perkeliami, įskaitant 

anksčiau studijuotų dalykų (modulių) rezultatus. 

Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų 

programos komitetas. 

 

Gretutinės studijų programos siekiniai 

1. Įgyti tokių bendrųjų kompetencijų, kaip  gebėjimą kaupti žinias, valdyti informaciją, ją analizuoti, sisteminti ir 

perteikti žodžiu ir raštu, dirbti grupėjeir savarankiškai , kūrybiškumo ir tarpkultūrinių kompetencijų. 

2. Naujosios graikų kalbos komunikaciniai gebėjimai (B2):  

2.1. gebės taisyklingai ir efektyviai bendrauti graikų kalba (B2 lygiu)įvairiose situacijose, pasirinkdami kalbos 

priemones, stilių ir t.t. priklausomai nuo komunikacinės intencijos ir adresato; 

2.2. gebės suprasti įvairių žanrų tekstus graikų kalba; 

2.3. gebės kurti įvairių žanrų tekstus graikų kalba, pasirinkdami tinkamas kalbos priemones, stilių ir t.t.; 

2.4gebės referuoti ir versti raštu  B2 lygio tekstus iš/į graikų  į/iš lietuvių k. 

3. Graikų kalbos sistemos supratimas ir pagrindinių reiškinių analizė įvairiais lygmenimis: fonetikos, 

morfologijos, žodžių darybos, sintaksės, leksikologijos ir kt. 

3.1. įgis žinių apie graikų kalbos sistemą; 

3.2. gebės aprašyti, analizuoti ir aiškinti graikų kalbos pagrindinius reiškinius įvairiais aspektais, vartodami 

tinkamą terminiją ir taikydami tinkamus metodus; 

3.3 gebės gretinti graikų kalbos reiškinius su lietuvių kalbos reiškiniais, nustatyti ir paaiškinti jų panašumus ir 

skirtumus. 

4. Graikijos istorijos ir tradicinės bei šiuolaikinės kultūros supratimas: gebėjimas suprasti ir paaiškinti graikų 

istorijos ir kultūros savitumą.  

                                                 
1
Valandų skirtumas susidaro dėl skirtingo pasirenkamųjų dalykų kontaktinio darbo valandų skaičiaus. 
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4.1. įgis žinių apie Graikiją ir jos sociokultūrinį kontekstą; 

4.2. gebės išskirti ryškiausius graikų kultūros ir literatūros bruožus, juos analizuoti ir vertinti, graikų kultūrą lyginti 

su lietuvių kultūra, nustatyti ir paaiškinti panašumus bei skirtumus. 

 

Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės 

Gretutinės studijos suteikia galimybę stoti į humanitarinių 

mokslų srities magistrantūros studijų programas. 

Kalbotyra (15 kr. privalomiems dalykams); kalba (20 kr. 

privalomiems dalykams); baigiamasis projektas (5 kr.); 

pasirenkamieji dalykai iš kalbotyros, literatūros, 

kultūrologijos arba kalbos (20 kr.). 

 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

Programoje numatytos paskaitos, seminarai,  savarankiškas užduočių atlikimas, rašto 

darbai.  

Paskaitų metu taikomi tiek klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo 

ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), tiek aktyvaus mokymo(si) metodai 

(įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.).  

Seminarai ir pratybos vyksta nedidelėmis grupėmis, pasitelkus į studentą orientuotus 

studijų metodus: grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą (savarankiškai ar 

poromis), darbą poromis, siužetinius žaidimus ir kt. 

Rengiant baigiamąjį projektą atliekamas nesudėtingas empirinis tyrimas, kurio metu 

mokomasi dirbti su šaltiniais, moksline literatūra, naudotis informacinėmis 

technologijomis.  

Egzaminuojama raštu ir 

žodžiu, taikant nuolatinį ir 

kaupiamąjį vertinimą. 

Pagrindiniai metodai: testai 

(uždarojo ir atvirojo tipo 

klausimai), pranešimai, 

rašto darbai,žodiniai 

atsiskaitymai (pasakojimai, 

diskusijos, komentarai), 

baigiamasis darbas. 

 



Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 
Išankstiniai  ir (arba) gretutiniai 

reikalavimai dalykui (moduliui) 
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Studijų programos 

siekiniai 

1. 2. 3. 4. 

II KURSAS          

3 SEMESTRAS  10 255 160 95     

Privalomieji dalykai (moduliai)  10        

Naujoji graikų kalba I  ir pasirenkamasis dalykas
1
  10 255 160 95 x x x x 

4 SEMESTRAS  10 255 160 95     

Privalomieji dalykai (moduliai)  10        

Naujoji graikų kalba II ir pasirenkamas dalykas
2
 Naujoji graikų kalba I 10 255 160 95 x x x x 

III KURSAS          

5 SEMESTRAS  10 280 144/160
3
 120/136     

Privalomieji dalykai (moduliai)  5        

Naujoji graikų kalba III Naujoji graikų kalba I-II 5 150 96 54 x x x x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5        

Senoji graikų kalba I  5 130 64 66 x  x  

Graikijos kultūra ir menas I: Antikinė Graikija  5 130 48 82 x   x 

6 SEMESTRAS  15 400/405 176/208 197/224     

Privalomieji dalykai (moduliai)  10        

Naujosios graikų kalbos sintaksė Naujoji graikų kalba I-III 5 150 96 54 x x x  

Graikų kalbos istorija Naujoji graikų kalba I-III 5 125 48 77 x  x  

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5        

Graikijos kultūra ir menas II: Bizantija  5 125 32 93 x   x 

Senoji graikų kalba II Senoji graikų kalba I 5 130 64 66 x  x  

Naujoji graikų literatūra I  5 125 32 93 x   x 

7 SEMESTRAS  15 405/410 176 229/234     

Privalomieji dalykai (moduliai)  10        

Naujosios graikų kalbos stilistika Naujoji graikų kalba I-III, naujosios 

graikų kalbos sintaksė 

5 150 96 54 x x x x 

Naujosios graikų kalbos baigiamasis projektas Naujoji graikų kalba I-III, naujosios 

graikų kalbos sintaksė 

5 130 16 114 x  x x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5        



Vertimas raštu Naujoji graikų kalba I-III, naujosios 

graikų kalbos sintaksė 

5 130 64 66 x x x  

Naujoji graikų literatūra II  5 125 64 61 x   x 

IŠ VISO - 60 1600 816/864 736/784     

 

 
 

                                                 
1
Pasirenkamasis dalykas  sudaro 25 % kurso (visas darbo laikas 65 val., kontaktinio darbo 32 val. savarankiško d. 33 val.): 

1.Neohelenistikos studijų  seminaras I; 
2.Graikijos istorija I: Antikinė Graikija. 

 
2Pasirenkamasis dalykas sudaro 25 % kurso (visas darbo laikas 65 val., kontaktinio darbo 32 val. savarankiško d. 33 val.): 
1. Neohelenistikos studijų  seminaras II; 

2. Graikijos istorija II: Naujųjų laikų Graikija. 

 
3Valandų skirtumas susidaro dėl skirtingo pasirenkamųjų dalykų kontaktinio darbo valandų skaičiaus. 


