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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 

Anglų filologija Q300G01 Anglų filologija 612Q30002 

 

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

Filologijos fakultetas, Anglų filologijos katedra, Universiteto g. 5, Vilnius anglų kalba 

 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 

programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 

darbo krūvis 

valandomis 

Kontaktinio 

darbo 

valandos 

Savarankiško 

darbo 

valandos 

Universitetinės Pirmoji 60 1600 544 1056 

 

Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Q300 Anglų filologija  

 

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

Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) anglų filologijos bakalauro laipsnis 

 

Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Doc. Dr. Jolanta Šinkūnienė jolanta_555@yahoo.co.uk, 2687228 

 

Gretutinės studijų programos tikslas 

Suteikti studentams tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslų pagrindus, išugdyti gebėjimą analizuoti anglų kalbos ir 

anglakalbės literatūros reiškinius platesniame kalbotyros ir literatūros kontekste, išugdyti anglų kalbos komunikacinius 

gebėjimus (C1), leidžiančius laisvai bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje, suteikti angliškai kalbančių šalių 

kultūros supratimą. 

 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Ši gretutinių studijų programa skirta filologijos studijų krypčių grupės 

studijų programų studentams, mokantiems anglų kalbą ne žemesniu 

nei B2 lygiu pagal Europos kalbų metmenis, kurių pagrindinėje 

pirmosios pakopos studijų programoje  numatyta galimybė rinktis 

gretutines studijas, t.y. 60 kreditų programoje “išlaisvinta” visiems 

studentams arba numatyta galimybė sudaryti individualų studijų planą.  

Jei kandidatų yra daugiau nei numatyta vietų, konkursinis balas 

sudaromas iš anglų kalbos brandos egzamino pažymio (10 balų 

skalėje) ir pirmojo semestro studijų rezultatų svertinio vidurkio. 

Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius 

įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami, 

t.y. įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai 

(moduliai) palyginus ankstesnių studijų ir 

gretutinių studijų siekinius bei studento darbo 

krūvį. Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo 

priima Studijų programos komitetas. 

 

Gretutinės studijų programos siekiniai 

1. gebės aprašyti, analizuoti ir aiškinti pagrindinius anglų kalbos reiškinius, vartoti tinkamą terminiją ir taikyti tinkamus 

kalbotyros metodus; gebės gretinti anglų ir lietuvių kalbų reiškinius, nustatyti ir aiškinti jų panašumus ir skirtumus 

2. gebės taikyti žinias apie angliškai kalbančių šalių literatūros raidą, reikšmingiausius kūrinius ir jų autorius; gebės 

analizuoti ir interpretuoti literatūros reiškinius, vartodami tinkamą terminiją ir taikydami tinkamus metodus 

3. gebės taisyklingai ir efektyviai bendrauti anglų kalba (C1) įvairiose situacijose, pasirinkdami kalbos priemones ir 

stilių priklausomai nuo komunikacijos konteksto; gebės kurti ir redaguoti vairių žanrų tekstus, pasirinkdami tinkamas 

kalbos priemones ir stilių 

4. gebės palyginti angliškai kalbančių šalių (Jungtinės Karalystės, Kanados ir kt.) kultūrą ir jų sociokultūrinį kontekstą 

(geografijos, istorijos, visuomeninės politinės santvarkos, literatūros ir meno, mentaliteto ir savivokos,  papročių ir 

tradicijų, kasdienio bendravimo konvencijų aspektus), gebės nustatyti ir paaiškinti angliškai kalbančių šalių kultūrų ir 

lietuvių kultūros panašumus ir skirtumus. 
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5. gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių kultūrų atstovais, suprasdami ir atsižvelgdami į jų tradicijų 

ir bendravimo konvencijų specifiką 

6. gebės įžvelgti lingvistinę ar literatūrinę problemą, jai ištirti pasirinkti tinkamą empirinę medžiagą, tyrimo metodus ir 

bibliografinius šaltinius; gebės aprašyti atlikto nesudėtingo tyrimo rezultatus moksliniame tekste ir pateikti išvadas ar 

rekomendacijas 

 

Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 

Gretutinės studijos suteikia galimybę stoti į filologijos 

krypčių grupės (lingvistikos, literatūrologijos ir kt.) 

magistrantūros studijų programas, taip pat į kai kurias 

humanitarinių ar socialinių mokslų sričių studijų programas 

Vilniaus universitete. 

Privalomieji dalykai: kalbotyra (20 kr.); literatūra (ir 

kultūra) (20 kr.); pasirenkamieji dalykai (15 kr.); 

baigiamasis projektas (5 kr.) 

 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

Probleminės ir interaktyvios paskaitos, vaizdo ir garso įrašų 

demonstravimas, seminarai ir pratybos, grupės diskusijos, 

pranešimų rengimas ir pristatymas (savarankiškai ar 

poromis), referatų ir kitų rašto darbų rašymas. 

Studentų pasiekimams vertinti naudojama 10 balų sistema. 

Taikomas kaupiamasis vertinimas: darbas auditorijoje, 

kontroliniai darbai, testai, pranešimai, pristatymai, 

semestriniai rašto darbai, projektai, egzaminas. Baigiamojo 

projekto vertinimas: parengimas ir gynimas. 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 

Išankstiniai  ir (arba) gretutiniai 

reikalavimai dalykui (moduliui); 

anglų kalbos mokėjimo lygis K
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Studijų programos 

siekiniai 

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

II KURSAS            

3 SEMESTRAS  10 260 128 132       

Privalomieji dalykai (moduliai)  10          

Anglų kalbos gramatika (morfologija) B2 5 130 64 66 x  x    

Didžiosios Britanijos istorija  B2 5 130 64 66   x x x  

4 SEMESTRAS  10 260 128 132       

Privalomieji dalykai (moduliai)  10          

Anglų kalbos gramatika (sintaksė) B2; Anglų kalbos gramatika 

(morfologija) 

5 130 64 66 x  x    

Anglų kalbos leksikologija ir leksikografija B2 5 130 64 66 x  x    

III KURSAS            

5 SEMESTRAS  10 260 80 180       

Privalomieji dalykai (moduliai)  5          

Literatūros teorija ir praktika B2-C1 5 130 48 82  x x x   

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5          

Verslo anglų kalba B2-C1 5 130 32 98 x  x x x  

Politikos anglų kalba B2-C1 5 130 32 98 x  x x x  

Teisės anglų kalba B2-C1 5 130 32 98 x  x x x  

Airių literatūra B2-C1 5 130 32 98  x  x  x 

Psicholingvistikos įvadas B2-C1 5 130 32 98 x  x x x  

Skaitytojo figūra literatūroje B2-C1 5 130 32 98  x  x  x 

Šiuolaikinė amerikiečių literatūra B2-C1 5 130 32 98  x  x  x 

III KURSAS            

6 SEMESTRAS  10 284 80 204       

Privalomieji dalykai (moduliai)  5          

Anglų literatūra XVIII-XIX a. B2-C1 5 136 48 88  x  x  x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5          

Anglų kalbotyros seminaras: Šiuolaikiniai kalbos tyrimo 

metodai 

B2-C1 5 148  32 116 x  x x  x 

Anglų literatūros seminaras: Britanijos literatūrinė kultūra B2-C1 5 148  32 116  x x x  x 

Anglų literatūros seminaras: XX a. anglų apsakymo raida B2-C1 5 148 32 116  x x x  x 

Kontrastyvinės lingvistikos įvadas B2-C1 5 148 32 116 x  x x  x 

IV KURSAS            

7 SEMESTRAS  20 536 128 408       

Privalomieji dalykai (moduliai)  15          

Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: anglų C1; leidžiama gintis surinkus 55 5 140 16 124 x x x x  x 
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filologija) kreditus 

Anglų literatūra XX a. C1 5 136 48 88  x  x  x 

Semantikos įvadas B2-C1 5 130 32 98 x  x   x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5          

Anglų kalba pasaulyje C1 5 130 32 98 x  x x x  

Verslo anglų kalba C1 5 130 32 98 x  x x x  

Politikos anglų kalba C1 5 130 32 98 x  x x x  

Teisės anglų kalba C1 5 130 32 98 x  x x x  

Viešasis kalbėjimas C1 5 130 32 98 x x x  x  

IŠ VISO - 60 1600 544 1056 - - - - - - 
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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. 

RUDENS SEMESTRAS            

Privalomieji dalykai (moduliai)  30 796 272 524       

Anglų kalbos gramatika (morfologija) B2 5 130 64 66 x  x    

Didžiosios Britanijos istorija  B2 5 130 64 66   x x x  

Literatūros teorija ir praktika B2-C1 5 130 48 82  x x x   

Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: anglų 

filologija) 

C1; leidžiama gintis surinkus 55 

kreditus 

5 140 16 124 x x x x  x 

Anglų literatūra XX a. C1 5 136 48 88  x  x  x 

Semantikos įvadas C1 5 130 32 98 x  x   x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  10 260 64 196       

Verslo anglų kalba B2-C1 5 130 32 98 x  x x x  

Politikos anglų kalba B2-C1 5 130 32 98 x  x x x  

Teisės anglų kalba B2-C1 5 130 32 98 x  x x x  

Airių literatūra B2-C1 5 130 32 98  x  x  x 

Psicholingvistikos įvadas B2-C1 5 130 32 98 x  x x x  

Skaitytojo figūra literatūroje B2-C1 5 130 32 98  x  x  x 

Šiuolaikinė amerikiečių literatūra B2-C1 5 130 32 98  x  x  x 

Anglų kalba pasaulyje C1 5 130 32 98 x  x x x  

Viešasis kalbėjimas C1 5 130 32 98 x x x  x  

PAVASARIO SEMESTRAS            

Privalomieji dalykai (moduliai)  15 396 176 220       

Anglų kalbos gramatika (sintaksė) B2; Anglų kalbos gramatika 

(morfologija) 

5 130 64 66 x  x    

Anglų kalbos leksikologija ir leksikografija B2 5 130 64 66 x  x    

Anglų literatūra XVIII-XIX a. B2-C1 5 136 48 88  x  x  x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5 148 32 116       

Anglų kalbotyros seminaras: Šiuolaikiniai kalbos tyrimo 

metodai 

B2-C1 5 
148  32 

116 

 

x  x x  x 

Anglų literatūros seminaras: Britanijos literatūrinė kultūra B2-C1 5 148 32 116  x x x  x 

Anglų literatūros seminaras: XX a. anglų apsakymo raida B2-C1 5 148 32 116  x x x  x 

Kontrastyvinės lingvistikos įvadas B2-C1 5 148 32 116 x  x x  x 

IŠ VISO - 60 1600 544 1056 - - - - - - 

 


