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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 

Rusų kalba U310G01 Rusų filologija 612U30001 

 

 Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 

Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5, Vilnius Rusų, lietuvių 

 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 

programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 

darbo krūvis 

valandomis 

Kontaktinio 

darbo 

valandos 

Savarankiško 

darbo 

valandos 

Universitetinės Pirmoji 60 1600 656 944 

 

Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai U310 Rusų kalba   

 

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

Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) rusų kalbos bakalauro laipsnis 

 

Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Doc. dr. Jelena Brazauskienė jelena.brazauskiene@flf.vu.lt,  2687224 

 

Gretutinės studijų programos tikslas 

Suteikti studentams teorines žinias, praktinius gebėjimus ir vertybines nuostatas apimantį pamatinį rusų kalbos 

specialisto išsilavinimą, leisiantį jiems analizuoti rašytinius bei sakytinius tekstus ir  dalykiškai komunikuoti rusų kalba, 

spręsti tarpdalykinių kultūrinių kompetencijų reikalaujančias problemas vyriausybinėse, nevyriausybinėse ir verslo 

institucijose. 

 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi 

būti numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 

kreditų programoje “išlaisvinta” visiems studentams arba 

numatyta galimybė sudaryti individualų studijų planą. 

Gretutinių studijų programą gali rinktis visų krypčių 

studentai, mokantieji rusų kalbą kaip gimtąją ar ne 

žemesniu nei A2 lygiu pagal Europos kalbų metmenis.  

Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius 

įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami (įskaitomi 

anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) palyginus 

ankstesnių studijų ir gretutinių studijų siekinius ir 

studento darbo krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. 

Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų 

programos komitetas. 

 

Gretutinės studijų programos siekiniai 

1. gebės analizuoti įvairių žanrų tekstus rusų kalba taikant kalbos sistemos žinias 

2. gebės taisyklingai ir efektyviai bendrauti rusų kalba įvairiose situacijose, pasirinkdami kalbos priemones, stilių ir 

registrą priklausomai nuo komunikacinės intencijos ir adresato (B2/C1/C2 lygiu pagal Europos kalbų metmenis) 

3. gebės kurti ir redaguoti  įvairių žanrų tekstus rusų kalba, pasirinkdami tinkamas kalbos priemones, stilių  

4. gebės referuoti raštu ir žodžiu įvairius tekstus iš/į rusų į/iš lietuvių k. 

5.  žinos Rusijos realijas ir išmanys jos sociokultūrinį kontekstą (geografijos, istorijos, visuomeninės politinės 

santvarkos, literatūros ir meno, mentaliteto ir savivokos, papročių ir tradicijų, kasdienio bendravimo konvencijų 

aspektus) 

6. gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių kultūrų atstovais, suprasdami ir atsižvelgdami į jų 

tradicijų bei bendravimo konvencijų specifiką 
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Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės 

Gretutinių Rusų kalbos studijų metu pasiekti rezultatai bus 

įskaitomi kaip papildomosios studijos stojant į Rusistikos 

magistrantūros studijų programą Vilniaus universitete. 

Privalomieji dalykai: kalba (30 kr.), literatūra ir kultūra (5 

kr.); Pasirenkamieji dalykai (pasirinkti 20 kr.): kalba (15 

kr.), kalbotyra (15 kr.); Baigiamasis projektas (5 kr.)   

 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

Probleminės ir interakyvios paskaitos, grupės diskusijos, 

referatų ir analitinių rašto darbų rengimas, pateikčių 

rengimas ir pristatymas, pranešimai, filmų peržiūra ir 

aptarimas, žodžių ir sąvokų žemėlapiai, minčių lietus. 

Studentų pasiekimams vertinti naudojama 10 balų 

sistema. Taikomas kaupiamasis vertinimas: darbas 

auditorijoje, kontroliniai darbai, rašto darbai, pranešimai, 

pristatymai, egzaminas, testas. Baigiamojo projekto 

vertinimas: parengimas ir gynimas. 



3 

 

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. 5. 6. 

II KURSAS  20          

3 SEMESTRAS  10          

Privalomieji dalykai (moduliai)  10          

Šiuolaikinė rusų kalba I/IV  5 150 96 54 x x x x x x 

Rusų visuomenė ir kultūra  5 130 64 66  x   x x 

4 SEMESTRAS  10          

Privalomieji dalykai (moduliai)  10          

Šiuolaikinė rusų kalba II/IV Šiuolaikinė rusų kalba I/IV 5 150 96 54 x x x x x x 

Viešasis kalbėjimas  5 130 32 98  x x x x x 

III KURSAS  20          

5 SEMESTRAS  10          

Privalomieji dalykai (moduliai)  5          

Šiuolaikinė rusų kalba III/IV Šiuolaikinė rusų kalba II/IV 5 130 96 34 x  x x x x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5 130 32 98       

Žiniasklaidos rusų kalba  5 130 32 98 x   x x  

Politikos rusų kalba  5 130 32 98 x   x x  

6 SEMESTRAS  10          

Privalomieji dalykai (moduliai)  10          

Šiuolaikinė rusų kalba IV/IV Šiuolaikinė rusų kalba III/IV 5 130 96 34 x x x x x x 

Kūrybinis rašymas   5 130 32 98 x x x x   

IV KURSAS  20          

7 SEMESTRAS  20          

Privalomieji dalykai (moduliai)  5          

Bakalauro baigiamasis darbas Leidžiama gintis surinkus 55 kreditus 5 130 16 114       

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  15 390 96 294       

Žiniasklaidos rusų kalba  5 130 32 98 x   x x  

Politikos rusų kalba  5 130 32 98 x   x x  

Filologinė teksto analizė  5 130 32 98 x x x    

Gretinamosios gramatikos ivadas  5 130 32 98 x   x   

Rusų frazeologija  5 130 32 98     x x 

Verslo rusų kalba  5 130 32 98 x x x x x x 

IŠ VISO - 60 1600 656 944 - - - - - - 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 

Išankstiniai  ir (arba) 

gretutiniai reikalavimai dalykui 

(moduliui) K
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Studijų programos siekiniai 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

RUDENS SEMESTRAS  40          

Privalomieji dalykai (moduliai)  20          

Šiuolaikinė rusų kalba I/IV  5 150 96 54 x x x x x x 

Šiuolaikinė rusų kalba III/IV Šiuolaikinė rusų kalba II/IV 5 130 96 34       

Rusų visuomenė ir kultūra  5 130 64 66  x   x x 

Bakalauro baigiamasis darbas Leidžiama gintis surinkus 55 

kreditus 

5 130 16 114       

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  20 520 128 392       

Žiniasklaidos rusų kalba  5 130 32 98 x   x x  

Politikos rusų kalba  5 130 32 98 x   x x  

Filologinė teksto analizė  5 130 32 98       

Gretinamosios gramatikos įvadas  5 130 32 98 x   x   

Rusų frazeologija  5 130 32 98     x x 

Verslo rusų kalba  5 130 32 98 x x x x x x 

PAVASARIO SEMESTRAS            

Privalomieji dalykai (moduliai)  20          

Šiuolaikinė rusų kalba II/IV Šiuolaikinė rusų kalba I/IV 5 150 96 54 x x x x x x 

Šiuolaikinė rusų kalba IV/IV Šiuolaikinė rusų kalba III/IV 5 130 96 34       

Viešasis kalbėjimas  5 130 32 98  x x x x x 

Kūrybinis rašymas   5 130 32 98 x x x x   

IŠ VISO - 60 1600 656 944 - - - - - - 

 


