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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 kalba Q100G02 Anglų ir kita užsienio kalba 612Q10004 

 

Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys  Gretutinės programos vykdymo kalbos 

Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutas, Universiteto g. 5, Vilnius Lietuvių, anglų  

 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 

programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 

darbo krūvis 

valandomis 

Kontaktinio 

darbo 

valandos 

Savarankiško 

darbo 

valandos 

Universitetinės Pirmoji 60 1600 560 1040 

 

Studijų sritis  Studijų kryptis  

Humanitariniai mokslai Lingvistika (Q100)  

 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis  

Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės studijų krypties (šakos) lingvistikos bakalauras  

 

Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Doc. dr. Aušra Janulienė tel. 2366295, el. p. ausra.januliene@uki.vu.lt 

 

Gretutinės studijų programos tikslas 

Suteikti studentams anglų kalbos sistemos suvokimo pagrindus; išugdyti anglų kalbos komunikacinius gebėjimus (B2-C1); 

supratimą apie angliškai kalbančių šalių kultūros istoriją ir gebėjimą analizuoti bei vertinti anglų kalbos reikšmę 

tarpkultūrinės komunikacijos kontekste; ugdyti suvokimą apie taikomuosius kalbotyros aspektus: vertimą ir mokslo 

tiriamąjį darbą, taip pat išmokyti kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti 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 sričių studentai. 

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. 

 

Gretutinių studijų programos siekiniai 

1. Gebės taikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktinės veiklos situacijose už universiteto ribų. 

2. Gebės organizuoti savo darbą ir mokymąsi, pasirenkant tinkamas strategijas užduotims atlikti. 

3. Gebės analizuoti, nustatyti ir įvertinti kiekybines ir kokybines sąsajas, kelti diskusinius klausimus ir ieškoti 

nestandartinių sprendimų. 

4. Gebės bendradarbiauti su įvairių kultūrų atstovais, dalyvauti komandiniame darbe. 

5. Gebės kritiškai vertinti savo pasiekimus. 

6.  Turės pagrindinių žinių apie kalbotyrą kaip mokslą ir jos objektą – kalbą. 

7. Gebės suvokti ir  apibūdinti ryšius tarp įvairių anglų kalbos lygmenų elementų (fonemų, morfemų, leksemų); bei 

analizuoti ir vartoti dalykinę anglų kalbą. 

8. Gebės suvokti kalbos, kultūros, religijos, socialinių ir ekonominių veiksnių sąveiką. 

9. Gebės bendrauti žodžiu ir raštu B2/C1 lygiu įvairiose kalbinėse situacijose, pasirinkdami optimalias kalbos priemones, 

atitinkančias komunikacijos tikslą, sąlygas, adresatą. 
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10. Gebės versti raštu ir glaustai perteikti informaciją kita kalba. 

11.  Gebės savarankiškai atlikti lingvistinį tyrimą ir taikyti įgytas teorines žinias. 

 

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

Studentų, įvykdžiusių programą, pasiekimai galės būti 

įskaitomi kaip papildomosios studijos stojant į kalbotyros ar 

vertimo krypties magistrantūros studijų programas Vilniaus 

universitete. 

Kalbotyra (3 kr.); šiuolaikinė anglų kalba (36 kr.); kultūra  

ir komunikacija (9 kr.); vertimas (7 kr.) pasirenkamieji 

dalykai (3 kr.); baigiamasis projektas (5 kr.) 

 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, 

savarankiškas užduočių atlikimas. Paskaitų metu naudojami 

interaktyvūs informaciniai metodai (vaizdo ir garso įrašų 

demonstravimas, iliustravimas); seminarų ir pratybų metu 

vykdomos probleminės diskusijos grupėse, filmų peržiūra, 

sąvokų žemėlapių sudarymas, pateikčių rengimas ir 

pristatymas, rašto darbų analizė. 

Studentų vertinimui naudojama 10 balų sistema. 

Egzaminuojama raštu, taikant nuolatinį kaupiamąjį 

vertinimą. Pagrindiniai metodai: pranešimų žodžiu 

vertinimas, testai (sudaroma iš uždarojo ir atvirojo tipo 

klausimų), pateiktys, pranešimai, semestro kontroliniai 

darbai, baigiamasis projektinis darbas 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai pagal grupes 
Išankstiniai  ir (arba) gretutiniai reikalavimai 
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Studijų programos siekiniai 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

II KURSAS  29               

3 SEMESTRAS  13               

Privalomieji dalykai  13 346 128 218            

Šiuolaikinė anglų kalba I/IV  10 266 96 170 x x  x   x  x   

Kalbotyros įvadas   3 80 32 48   x   x     x 

4 SEMESTRAS  16               

Privalomieji dalykai   13 346 112 234            

Šiuolaikinė anglų kalba II/IV Kalbotyros įvadas, Šiuolaikinė anglų kalba I/IV 10 266 80 186 x x  x   x  x   

Tarpkultūrinė komunikacija (anglų kalba) Šiuolaikinė anglų kalba I/IV 3 80 32 48   x x x   x x   

Pasirenkamieji dalykai   3 80 32 48            

Didžiosios Britanijos kultūros istorija Šiuolaikinė anglų kalba I/IV 3 80 32 48   x x    x x   

JAV kultūros istorija Šiuolaikinė anglų kalba I/IV 3 80 32 48   x x    x x   

III KURSAS  19               

5 SEMESTRAS  13               

Privalomieji dalykai   13 346 112 234            

Šiuolaikinė anglų kalba III/IV Kalbotyros įvadas, Šiuolaikinė anglų kalba II/IV 10 266 80 186 x x  x x  x  x   

Teksto kūrimas Šiuolaikinė anglų kalba II/IV 3 80 32 48  x x  x    x  x 

6 SEMESTRAS  6               

Privalomieji dalykai   6 161 64 97            

Šiuolaikinė anglų kalba IV/IV Šiuolaikinė anglų kalba III/IV 6 161 64 97 x x x x   x  x   

IV KURSAS  12               

7 SEMESTRAS  3               

Privalomieji dalykai  3 80 32 48            

Vertimo teorija Šiuolaikinė anglų kalba IV/IV 3 80 32 48 x x x   x    x x 

8 SEMESTRAS  9               

Privalomieji dalykai  9 241 80 161            

Vertimo praktikumas Kalbotyros įvadas, vertimo teorija, Šiuolaikinė anglų 

kalba IV/IV 

4 107 64 43 x x 

 

x  x 

 

 x 

 

 x 

 

x 

 

 

Baigiamasis darbas (projektas) Kalbotyros įvadas, Šiuolaikinė anglų kalba IV/IV, 

Teksto kūrimas 

5 134 16 118 x x 
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IŠ VISO - 60 1600 560 1040            

 


