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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 

Lietuvių filologija U100G01 Lietuvių filologija 612U10001 

 

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

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas,  Universiteto g. 5, Vilnius lietuvių 

 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 

programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 

darbo krūvis 

valandomis 

Kontaktinio 

darbo 

valandos 

Savarankiško 

darbo 

valandos 

Universitetinės Pirmoji 60 1600 672 928 

 

Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai U100 Lietuvių filologija  

 

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

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

 

Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė Baltistikos katedra, tel. (8-5) 2 687 211,  

el. paštas: daiva.sinkevciute@flf.vu.lt 

 

Gretutinės studijų programos tikslas 

Suformuoti studentams kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, suteikti sistemines tradicinės ir moderniosios 

lituanistikos žinias bei išugdyti filologinius gebėjimus analizuoti bei vertinti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius 

kalbotyros, literatūros ir kultūros kontekstuose. Taip pat siekiama išmokyti kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, 

bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje ir daugiakultūrėje aplinkoje. 

 

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.  

Gretutinę studijų programą gali rinktis visų studijų krypčių studijų 

programų studentai. Jeigu kandidatų yra daugiau nei numatyta vietų, 

sudaroma konkursinė eilė. Konkursinis balas skaičiuojamas sudedant 

lietuvių kalbos brandos egzamino pažymį ir pirmojo semestro studijų 

rezultatų svertinį vidurkį. 

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. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant žinias praktikoje: 

1.1. gebės kelti tikslus, pasirinkti užduočiai atlikti išteklius ir metodus;  

1.2. gebės sisteminti informaciją; 

1.3. gebės planuoti laiką ir laikytis nustatytų terminų. 

2. Analitinis ir kritinis mąstymas: 

2.1. gebės analizuoti reiškinius, įžvelgti sudėtines dalis, ryšius; 

2.2. gebės lyginti ir kritiškai vertinti informaciją; 

2.3. gebės kelti probleminius klausimus ir dalyvauti diskusijoje. 

3. Tarpkultūrinė kompetencija ir gebėjimas dirbti grupėje: 

3.1. gebės efektyviai dirbti ir mokytis grupėje;  
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3.2. gebės konstruktyviai bendradarbiauti su įvairių kultūrų atstovais. 

4. Nusiteikimas mokytis ir siekti kokybės: 

4.1. bus nusiteikę tobulinti akademinės veiklos kokybę bei siekti naujų žinių, gebėjimų; 

4.2. gebės vertinti savo veiklos, pasiekimų kokybę ir ją tobulinti. 

5. Kūrybingumas: 

5.1. gebės generuoti idėjas, siūlyti originalius, netradicinius problemų sprendimus; 

5.2. bus atviri naujovėms ir kaitai, laisvi nuo stereotipų. 

6. Esminės kalbotyros žinios ir gebėjimai: 

6.1. žinos, supras ir vartos bei aiškins pagrindines kalbotyros sąvokas ir terminus; 

6.2. išmanys pagrindines kalbotyros kryptis (šakas) ir metodus. 

7.  Lietuvių kalbos sistemos supratimas ir analizė: 

7.1. įgis žinių apie lietuvių kalbos sistemą; 

7.2. gebės analizuoti ir aiškinti lietuvių kalbos reiškinius, vartodami terminus ir taikydami metodus. 

8. Esminės literatūros mokslo žinios ir gebėjimai: 

8.1. žinos, supras ir vartos bei aiškins pagrindines literatūrologijos sąvokas ir terminus; 

8.2. išmanys pagrindines literatūrologijos kryptis (šakas) ir metodus. 

9. Lietuvių literatūros kaip kultūros proceso supratimas ir analizė: 

9.1. įgis žinių apie lietuvių literatūros raidos etapus, pagrindinius autorius ir kūrinius; 

9.2. gebės analizuoti, interpretuoti ir vertinti lietuvių literatūros reiškinius kultūros kontekstuose. 

10. Lietuvių tautosakos ir mitologijos kaip kultūros proceso supratimas ir analizė: 

10.1. įgis žinių apie lietuvių tautosaką ir mitologiją;  

10.2. gebės analizuoti, interpretuoti ir vertinti lietuvių tautosakos ir mitologijos reiškinius kultūros kontekstuose. 

11. Lietuvių kalbos raidos kaip kultūros proceso supratimas ir analizė: 

11.1. įgis žinių apie lietuvių kalbos tarmes ir sluoksnius; 

11.2. gebės analizuoti, interpretuoti ir vertinti lietuvių kalbos raidą giminiškų baltų kalbų kontekste, vartodami 

terminus ir taikydami metodus. 

12. Filologo tyrėjo kompetencija: 
12.1. įžvelgs problemą, jai tirti pasirinks tinkamą medžiagą, metodus ir šaltinius; 

12.2. problemai ištirti gebės rinkti, sisteminti ir kritiškai vertinti medžiagą, taikyti filologinio tyrimo metodus; 

12.3. gebės aprašyti atlikto tyrimo rezultatus moksliniame tekste ir pateikti išvadas (rekomendacijas); 

12.4. mokės viešai pristatyti tyrimo rezultatus ir apginti savo nuomonę. 

 

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

Gretutinės studijos suteikia galimybę stoti į kai kurias 

humanitarinių ar socialinių mokslų sričių magistrantūros 

studijų programas Vilniaus universitete.  

Privalomieji dalykai (moduliai) – kalbotyra (25 kr.), 

literatūra (25 kr.); pasirenkamieji dalykai (moduliai) (5 kr.); 

baigiamasis projektas (5 kr.). 

 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškas užduočių atlikimas. 

Per paskaitas taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo 

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

(įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta 

nedidelėmis grupėmis (vidutiniškai – apie 16 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus 

studijų metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą 

(savarankiškai ir poromis) ir t. t. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – 

rašto darbų, referatų rengimui dirbant pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip 

pat grįžtamojo ryšio teikimui vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus (vad. 

peer-review). Atliekant baigiamąjį projektą daromas nesudėtingas empirinis tyrimas. 

Studentų pasiekimų vertinimams 

taikoma 10 balų sistema. 

Pagrindiniai vertinimo metodai: 

egzaminas, baigiamasis 

projektas, testai (uždarojo ir 

atvirojo tipo klausimai), 

kontroliniai darbai, pranešimai, 

referatai. Egzaminuojama raštu 

ir žodžiu, taikant nuolatinį ir 

kaupiamąjį vertinimą. 
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Gretutinės studijų programos planas 
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Studijų programos siekiniai 
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II KURSAS  20                                

3 SEMESTRAS  10                                

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 270 112 158                             

Baltų filologijos įvadas  5 130 48 82    x   x               x x x     

Šiuolaikinės lietuvių literatūros 

tendencijos 
 5 140 64 76    x  x           x  x          

4 SEMESTRAS  10                                

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 260 128 132                             

Bendrinė lietuvių kalba (1/4 d.)  5 130 64 66   x x         x x x x             

Lietuvių tautosaka ir mitologija  5 130 64 66 x x  x                 x x       

III KURSAS  20                                

5 SEMESTRAS  10                                

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 260 128 132                             

Bendrinė lietuvių kalba (2/4 d.) Bendrinė lietuvių 

kalba (1/4 d.) 

5 130 64 66    x  x       x x x x             

LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra  5 130 64 66  x   x x           x x x x         

6 SEMESTRAS  10                                

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 270 128 142                             

Bendrinė lietuvių kalba (3/4 d.) Bendrinė lietuvių 

kalba (2/4 d.) 

5 140 64 76    x  x       x x x x             

XIX a. lietuvių literatūra Išklausyta LDK ir 

Prūsų Lietuvos 

literatūra 

5 130 64 66    x  x           x x x x         

IV KURSAS  20                                

7 SEMESTRAS  20                                

Privalomieji dalykai (moduliai)  15 410 144 266                             

Bendrinė lietuvių kalba (4/4 d.) Bendrinė lietuvių 

kalba (3/4 d.) 

5 140 64 76    x         x x x x       x      

XX a. lietuvių literatūra  XIX a. lietuvių 

literatūra 

5 140 64 76    x x x           x x x x         
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Baigiamasis projektas Leidžiama gintis 

surinkus 55 kreditus 

5 130 16 114   x      x x x x    x    x  x   x x x x 

Pasirenkamieji dalykai 

(moduliai) 

 5 130 32 98                             

Autobiografinė literatūra  5 130 32 98     x x           x  x          

Etnolingvistika  5 130 32 98    x    x       x x     x        

Klasikinė lietuvių proza  5 130 32 98   x x  x             x x         

Latvistikos pagrindai  5 130 48 82     x   x            x x   x     

Lietuvių egzodo literatūra  5 130 32 98     x x             x x         

Lietuvių kalbos istorija ir 

dialektologija 
 5 150 64 86    x x        x  x        x x     

Lietuvių kalbos rašyba  5 130 32 98    x           x        x      

Literatūros maištininkai: 

avangardas, kairieji, bohema 
 5 130 32 98     x x            x x x         

Lietuvos romantizmo literatūra: 

tekstai ir gestai 
 5 130 32 98 x     x            x x x         

Sovietmečio Lietuvos literatūra  5 130 32 98    x  x           x   x         

Tarminė leksika ir frazeologija  5 130 32 98    x           x x       x      

Teatras ir literatūra  5 130 48 82    x  x           x  x x         

Teksto poetika  5 140 48 82    x x            x x  x         

IŠ VISO - 60 1600 672 928 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 


