
 
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 

Slavų kalbotyra Q180G01 - - 

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

Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5, Vilnius Lietuvių, slavų (slovėnų/čekų/kroatų/serbų) kalbos 

 
Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 

programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 

darbo krūvis 

valandomis 

Kontaktinio 

darbo 

valandos 

Savarankiško 

darbo valandos 

Universitetinės Pirmoji 60 1600 720 880 

 
Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Slavų kalbotyra 

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

Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) slavų kalbotyros bakalauro laipsnis 

 
Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Doc.dr. Jelena Konickaja Jelena.konickaja@flf.vu.lt, (8 5) 268 72 24     

 
Gretutinės studijų programos tikslas 

Padėti studentams įgyti teorines žinias, praktinius gebėjimus ir vertybines nuostatas apimantį pamatinį slavų kalbotyros 

specialisto išsilavinimą, leisianti jiems analizuoti dabartinių slavų kalbų reiškinius, jų istoriją, baltų ir slavų kalbų sąveiką; 

ugdyti gebėjimą analizuoti bei vertinti slavų kalbų ir kultūrų reiškinius platesniame Europos kontekste ir išmokyti kritiškai 

mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje.  

 
Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Gretutinių studijų programą gali rinktis humanitarinių ir 

socialinių mokslų studentai.  

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.  

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. Įgyti žinias ir supratimą apie slavų kalbotyros mokslo pagrindus, slavų kalbų struktūros svarbiausius bruožus ir jų raidą, 

slavų ir baltų kalbų santykius praeityje ir dabar bei slavų kalbotyros aktualias tyrimų problemas. 

2 Teorines žinias taikyti praktikoje, identifikuoti dabartinių slavų kalbų reiškinius kaip tam tikrų bendrų tendencijų 

padarinius, jų gretinti ir paaiškinti jų raidą (nesudėtingi atvejai). 

3 Įgyti bendrąsias kompetencijas: gebėjimą kaupti žinias, valdyti informaciją, ją analizuoti, sisteminti  ir perteikti  žodžiu 

ir raštu, dirbti grupėje, konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti. 

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

Absolventai gali tęsti studijas filologijos, istorijos, politikos 

mokslų krypčių magistrantūroje. 

Privalomieji dalykai (35 kr.); 

pasirenkamieji dalykai (20 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, žodžių ir sąvokų 

žemėlapiai, minčių lietus. 

Studentų pasiekimams vertinti naudojama 10 balų sistema. 

Taikomas kaupiamasis vertinimas: darbas auditorijoje, 

kontroliniai darbai, pranešimai, pristatymai, egzaminas, 

testas. Baigiamojo projekto vertinimas: parengimas ir 

gynimas.  

mailto:Jelkon@flf.vu.lt


 
Gretutinės studijų programos planas   

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

reikalavimai dalykui (moduliui) 
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Studijų 

progra

mos 

siekiniai 

1 2 3 

 

II KURSAS  25        

3 SEMESTRAS  10 260 128 132     

Privalomieji dalykai (moduliai)  5        

Slavų filologijos pagrindai  5 130 64 66 x x x  

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5        

Slavų etnolingvistika  5 130 64 66 x x x  

Slavų mitologija   5 130 64 66 x  x  

Šiuolaikinė slavų (slovėnų/čekų/serbų/kroatų) 

kalba 1/4 

 5 130 64 66 x x x  

4 SEMESTRAS  15 390 192 198     

Privalomieji dalykai (moduliai)  10        

Slavų kalbų priešistorė  Slavų filologijos pagrindai 5 130 64 66  x x  

Slavų kalbos ir tarmės  Lietuvoje  5 130 64 66 x x x  

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5        

Slavų frazeologija   5 130 64 66 x x x  

LDK slavų raštija  5 130 64 66 x  x  

Šiuolaikinė slavų (slovėnų/čekų/serbų/kroatų) 

kalba 2/4 

Šiuolaikinė slavų 

(slovėnų/čekų/serbų/kroatų) kalba  1 /4 

5 130 64 66 x x x  

III KURSAS  30        

5 SEMESTRAS  15 410 192 218     

Privalomieji dalykai (moduliai)  10        

Slavų kultūrų istorija    5 130 64 66 x x x  

Slavų gretinamosios gramatikos įvadas Slavų filologijos pagrindai 5 150 64 86 x x x  

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5        

Slavų etnolingvistika  5 130 64 66 x x x  

 

Slavų etimologijos įvadas 

Kalbotyros įvadas, Slavų kalbų 

priešistorė 

5 130 64 66 x  x  

Šiuolaikinė slavų (slovėnų/čekų/serbų/kroatų) 

kalba 1/4 

 5 130 64 66 x x x  

Šiuolaikinė slavų (slovėnų/čekų/serbų/kroatų) 

kalba 3/4 

Šiuolaikinė slavų 

(slovėnų/čekų/serbų/kroatų) kalba  1 /4, 

2/ 4 

5 130 64 66 x x x  

6 SEMESTRAS  15 390 192 198     

Privalomieji dalykai (moduliai)  5        

Baltai ir slavai: kalbų santykiai Slavų filologijos pagrindai, Slavų kalbų 

priešistorė, Slavų kalbos ir tarmės  

Lietuvoje 

5 130 64 66 x x x  

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  10        

Slavų kino kalba   5 130 64 66 x x x  

LDK slavų raštija  5 130 64 66 x x x  

Šiuolaikinė slavų (slovėnų/čekų/serbų/kroatų) 

kalba 2/4 

Šiuolaikinė slavų 

(slovėnų/čekų/serbų/kroatų) kalba 1/4 

5 130 64 66 x x x  

Šiuolaikinė slavų (slovėnų/čekų/serbų/kroatų) 

kalba 4/4 

Šiuolaikinė slavų 

(slovėnų/čekų/serbų/kroatų) kalba 1/4, 

2/4, 3/ 4 

5 130 64 66 x x x  

IV KURSAS  5        

7 SEMESTRAS  5 150 16 134     

Privalomieji dalykai (moduliai)  5        

Baigiamasis projektas Leidžiama gintis surinkus 55 kr. 5 150 16 134 x x x  

IŠ VISO - 60 1600 720 880 - - -  

 


