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GRETUTIN ĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 
Gretutin ės studijų 

programos pavadinimas 
Gretutin ės 

studijų 
programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 
pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės 
studijų 

programos 
valstybinis kodas 

Senoji graikų kalba ir 
helenistinė kultūra 

Q810G01 Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) 
filologija 

612Q80001 

 
Gretutin ę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutin ės programos vykdymo kalba (-os) 

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

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutin ės 
programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo 

valandos 

Savarankiško 
darbo 

valandos 
Universitetinės Pirmoji 60 1600 708/788 892/812 

 
Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Q810 Senoji graikų kalba 
 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 
Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) senosios graikų kalbos bakalauro laipsnis 

 
Gretutin ės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

doc. dr. Audronė Kučinskienė audronekucinskiene@hotmail.com; (5) 268 72 21 
 

Gretutin ės studijų programos tikslas 
Suteikti studentams tvirtus senosios graikų kalbos, antikinės literatūros pagrindus, Antikos kultūros supratimą ir 
gebėjimą analizuoti bei vertinti senosios graikų kalbos ir literatūros reiškinius platesniame kontekste; išmokyti kritiškai 
mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje. 
 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi 
pripažinimo galimybės 

Ši gretutinių studijų programa skirta pirmosios pakopos socialinių ir humanitarinių 
mokslo sričių studentams, kurių programoje numatyta galimybė rinktis gretutines 
studijas arba susidaryti 60 kreditų individualų studijų planą. 
Programa siūloma ir pradedantiesiems, kurie senosios graikų kalbos nesimokė.  
Jei kandidatų yra daugiau nei numatytų vietų, sudaroma konkursinė eilė. Konkursinis 
balas sudaromas pagal šią formulę: UK ar LK VBE + SV1s. 
UK VBE – užsienio kalbos (vokiečių arba kitos) brandos egzamino pažymys (10 balų 
skalėje), 
SV1s – pirmojo semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis suma.  
LK VBE– lietuvių kalbos brandos egzamino pažymys (imamas, jei kandidatas 
užsienio kalbos egzamino nelaikė). 

Sukaupti kreditai, įrodantys, 
kad pasiekti gretutinės studijų 
programos siekiniai, gali būti 
perkeliami, įskaitant anksčiau 
studijuotų dalykų (modulių) 
rezultatus. Sprendimą dėl 
sukauptų kreditų perkėlimo 
priima Studijų programos 
komitetas. 

 
Gretutin ės studijų programos siekiniai 

 
1. 

Studentai 
gebės kelti tikslus, pasirinkti užduočiai atlikti tinkamus išteklius ir metodus, sisteminti informaciją, planuoti 
savarankiško darbo laiką; 

2. gebės analizuoti reiškinius, lyginti ir kritiškai vertinti informaciją, kelti probleminius klausimus ir dalyvauti 
diskusijoje; 

3. gebės efektyviai dirbti ir mokytis grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių kultūrų atstovais; 
4. bus nusiteikę tobulinti akademinės veiklos kokybę; 
5. gebės generuoti idėjas, siūlyti naujus, originalius, netradicinius problemų sprendimus; 
6. žinos senosios graikų kalbos sistemą, gebės lyginti senosios graikų kalbos reiškinius su lietuvių ir kitomis Europos 

kalbomis; 
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7. įgis žinių apie antikinės literatūros raidos etapus, žanrus, eilėdarą, autorius ir kūrinius, jos sklaidą bei įtaką 
vėlesnių laikų literatūrai, gebės analizuoti  ir vertinti antikinės literatūros reiškinius; 

8. gebės vertinti Antikos kultūrą plačiąja prasme, atpažinti jos reiškinius vėlesnėje Europos kultūroje; 
9. gebės suprasti klasikinius tekstus senąja graikų kalba,  versti su žodynu nesudėtingus graikiškus tekstus; 
10. gebės rinkti, sisteminti ir kritiškai vertinti medžiagą, taikyti filologinio tyrimo metodus, aprašyti atlikto tyrimo 

rezultatus moksliniame tekste ir pateikti išvadas, mokės viešai pristatyti tyrimo rezultatus ir apginti savo nuomonę. 
 
Tolesnių studijų galimybės Gretutin ės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Gretutinės studijos suteikia 
galimybę stoti į klasikinės 
filologijos krypties 
magistrantūros programą, 
taip pat į kai kurias kitas 
humanitarinių ar socialinių 
mokslų srities studijų 
programas Vilniaus 
universitete. 

Privalomieji dalykai (30 kr.): 
- kalba (30 kr.); 

Pasirenkamieji dalykai (25 kr.): 
- Graikijos ir Romos istorija 
- Klasikinės filologijos įvadas (Antikinė mitologija) 
- Klasikinės filologijos įvadas (Skaitmeninės technologijos klasikinėje filologijoje) 
- Graikų literatūros istorija 
- Antikos kultūra ir menas I: Graikija 
- Antikos kultūra ir menas II: Roma 
- Antikos filosofija 
- Indoeuropeistikos įvadas 
- Užsienio kalba (graikų) 

Baigiamasis bakalauro darbas (5 kr.). 
 

Studijų metodai Vertinimo metodai 
Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos,  savarankiškas užduočių atlikimas, 
rašto darbai.  
Paskaitų metu taikomi tiek klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir 
garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), tiek 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: grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir 
skaitymą (savarankiškai ar poromis) ir kt. 
Rengiant baigiamąjį bakalauro darbą atliekamas nesudėtingas empirinis tyrimas, kurio metu 
mokomasi dirbti su šaltiniais, moksline literatūra, naudotis informacinėmis technologijomis.  

Egzaminuojama raštu ir 
žodžiu, taikant nuolatinį 
ir kaupiamąjį vertinimą. 
Pagrindiniai metodai: 
testai (uždarojo ir 
atvirojo tipo klausimai), 
pranešimai, referatai, 
bakalauro baigiamasis 
darbas. 
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Gretutin ės 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. 7. 8. 9. 10. 

II KURSAS  20 534 304 230           
3 SEMESTRAS  10 267 136 131           

Privalomieji dalykai (moduliai)   7,5              
Graikų kalba ir autoriai I/IV – 7,5 200 96 104 x x  x  x   x  
Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  2,5              
Graikijos ir Romos istorija I/II – 2,5 67 40 27 x x x     x   
Klasikinės filologijos įvadas (Antikinė mitologija) 
I/II  

– 2,5 67 40 27   x x    x   

4 SEMESTRAS  10 267 168 99           
Privalomieji dalykai (moduliai)   7,5              
Graikų kalba ir autoriai II/IV Graikų kalba ir autoriai I/IV 7,5 200 128 72 x x  x  x   x  
Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  2,5              
Graikijos ir Romos istorija II/II – 2,5 67 40 27 x x x     x   
Klasikinės filologijos įvadas (Skaitmeninės 
technologijos klasikinėje filologijoje) II/II  

– 2,5 67 40 27   x x    x   
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III KURSAS  25 665 272/336 393/330           
5 SEMESTRAS  10 266 112/128 154/138           

Privalomieji dalykai (moduliai)   5              
Graikų kalba  ir autoriai III/IV Graikų kalba ir autoriai II/IV 5 133 64 69 x x  x  x   x  
Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  5              
Antikos kultūra ir menas I: Graikija – 5 133 48 85 x x x x x    x  
Graikų literatūros istorija – 5 133 64 69 x  x  x  x x  x 
Užsienio kalba (naujoji graikų) I/II – 5 133 64 69           
Graikijos ir Romos istorija I/II – 2,5 67 40 27 x x x     x   
Klasikinės filologijos įvadas (Antikinė mitologija) 
I/II 

– 2,5 67 40 27   x x    x   

6 SEMESTRAS  15 399 160/208 239/192           
Privalomieji dalykai (moduliai)   5              
Graikų kalba ir autoriai IV/IV Graikų kalba ir autoriai III/IV 5 133 64 69 x x  x  x   x  
Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  10              
Indoeuropeistikos įvadas – 5 133 48 85           
Užsienio kalba (naujoji graikų) II/II Užsienio kalba (graikų) I/II  5 133 64 69           
Antikos kultūra ir menas II: Roma – 5 133 48 85   x x x   x   
Graikijos ir Romos istorija II/II – 2,5 67 40 27           
Klasikinės filologijos įvadas (Skaitmeninės 
technologijos klasikinėje filologijoje) II/II  

– 2,5 67 40 27   x x    x   

IV KURSAS  15 401 132/148 269/253           
7 SEMESTRAS  15 401 132/148 269/253           

Privalomieji dalykai (moduliai)   10              
Graikų autoriai ir antikinė eilėdara Graikų kalba ir autoriai IV/IV 5 133 64 69 x x  x  x   x  
Baigiamasis bakalauro darbas (kryptis: senoji 
graikų kalba) 

Leidžiama gintis surinkus 55 
kreditus 

5 135 20 115 x  x  x   x  x 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) – 5              
Antikos filosofija – 5 133 48 85 x x x x x    x  
Antikos kultūra ir menas I: Graikija – 5 133 48 85 x x x x x    x  
Graikų literatūros istorija – 5 133 64 69 x  x  x  x x  x 

IŠ VISO  60 1600 708/788 892/812           
 


