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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 

Italų kalba ir kultūra  Italų filologija 612R30002 

 

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

Filologijos fakultetas, Romanų filologijos katedra,  

Universiteto g. 5, Vilnius 

lietuvių ir italų 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  

Humanitariniai mokslai N07 Kalbos studijos 

 

Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Doc.dr. Dainius Būrė bure@inbox.lt, 869925316 

 

Gretutinės studijų programos tikslas 

Išugdyti italų kalbos komunikacinius gebėjimus (B2-C1), italų kultūros supratimą ir gebėjimą analizuoti bei vertinti italų 

kalbos ir literatūros reiškinius. Taip pat siekiama ugdyti kritinį mąstymą, savarankiško mokymosi, bendravimo ir 

bendradarbiavimo daugiakultūrėje aplinkoje gebėjimus. 

 

 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Ši gretutinių studijų programa skirta visų studijų krypčių 

pirmosios pakopos studentams, kurių programoje numatyta 

galimybė rinktis gretutines studijas arba susidaryti 60 kreditų 

individualų studijų planą. 

Programa siūloma pradedantiesiems, kurie italų kalbos 

nesimokė. 

Jei kandidatų yra daugiau nei numatytų vietų, sudaroma 

konkursinė eilė. Konkursinis balas sudaromas pagal šią 

formulę: UK ar LK VBE + SV1s. 

UK – užsienio k. (anglų arba kitos) brandos egzamino 

pažymys (10 balų skalėje), 

SV1s – pirmo semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis 

suma.  

LK – lietuvių k. 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. 

 

 

Gretutinės studijų programos siekiniai 

1. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktikoje 

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

1.2. gebės integruoti įgytas žinias siekdami konkrečių profesinių tikslų. 

2. Analitinis ir kritinis mąstymas 

2.1. gebės analizuoti reiškinius, įžvelgti sudėtines dalis ir ryšius tarp jų; 
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2.2. gebės lyginti ir kritiškai vertinti informaciją (reiškinius, dalykus, žmonių poelgius ir kt.), spręsti apie jų 

privalumus ir trūkumus, dalyvaudami diskusijoje. 

3. Tarpkultūrinė kompetencija ir gebėjimas vadovautis bendražmogiškomis vertybėmis 

3.1. gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių kultūrų atstovais, suprasdami ir atsižvelgdami į jų 

tradicijų bei bendravimo konvencijų specifiką. 

4. Italų kalbos komunikaciniai gebėjimai 

4.1.gebės suprasti, kurti ir redaguoti įvairių žanrų tekstus italų kalba, pasirinkdami tinkamas kalbos priemones ir stilių; 

4.2. gebės taisyklingai ir efektyviai bendrauti italų (B2/C1) kalba įvairiose situacijose, pasirinkdami kalbos priemones 

ir stilių priklausomai nuo komunikacinės intencijos ir adresato. 

5. Filologinių žinių ir gebėjimų taikymas praktinėje veikloje 

5.1. gebės versti raštu ir žodžiu įvairius tekstus iš/į italų ir į/iš lietuvių k., pasirinkdami tinkamas vertimo technikas ir 

strategijas. 

6. Italijos šalityros, istorijos ir kultūros žinios 

6.1. gebės analizuoti Italijos sociokultūrinį kontekstą geografiniu, istoriniu, meno, mentaliteto, savivokos, papročių ir 

tradicijų aspektais; 

6.2. gebės išskirti ryškiausius italų kultūros bruožus, vertinti ją platesniame kontekste. 

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

Gretutinės studijos suteikia galimybę stoti į filologijos 

krypčių grupės atitinkamas magistrantūros studijų programas 

(detali informacija pateikiama priėmimo į Vilniaus 

universiteto studijų programas taisyklėse). 

Privalomieji dalykai (35 kr.): 

 Italų kalba 1-3 (30 kr.);  

 Baigiamasis projektas (5 kr.). 

Pasirenkamieji dalykai (25 kr.):  

 Italų kalbos fonetika ir fonologija 

 Italų kalbos morfologija ir leksikologija 

 Italų kalbos sintaksė 

 Teorinė italų kalbos gramatika 

 Italijos šalityra: geografija, visuomenė, kultūra 

 Lietuva Italijoje: kultūrinių santykių istorija   

 Italijos istorija ir kultūra 1 (Antika ir Viduramžiai) 

 Italijos istorija ir kultūra 2 (Naujieji ir Naujausieji 

laikai) 

 Italų renesanso ir baroko dailė  

 Italų kinas  

 Italų kalbos istorija 

 Italų literatūros istorija 1 (Viduramžiai – XVI a.) 

 Italų literatūros istorija 2 (XVII a. – XIX a.) 

 Italų literatūros istorija 3 (XX a. – XXI a.) 

 XIV a. italų literatūros klasikai 

 XIX a. italų literatūros klasikai  

 XX a. italų literatūros klasikai  

 Italų teatras 1 (XIII a. – XVIII a.) 

 Italų teatras 2 (XIX a. – XX a.) 

 
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 ar poromis) ir kt. 

Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbams, rašiniams, referatams 

rengti pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip pat grįžtamajam ryšiui vertinant ir 

aptariant grupės kolegų atliktus darbus (vad. peer-review). Rengiant baigiamąjį projektą 

atliekamas nesudėtingas empirinis tyrimas. 

Egzaminuojama raštu ir 

žodžiu, taikant nuolatinį ir 

kaupiamąjį vertinimą. 

Pagrindiniai metodai: testai 

(uždarojo ir atvirojo tipo 

klausimai), pranešimai, 

rašiniai, referatai, projektai. 
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Gretutinės studijos programos planas 
Studijų dalykai (moduliai) pagal 

grupes 

Išankstiniai ir (arba) gretutiniai 

reikalavimai dalykui (moduliui) 
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Studijų programos siekiniai 
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II KURSAS                

3 SEMESTRAS  10              

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 285 192 93           

Italų kalba 1 (IK 1) - 10 285 192 93 X     X X    

4 SEMESTRAS  10              

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 285 192 93           

Italų kalba 1 (IK 2) Išlaikytas italų kalbos 1 egzaminas 10 285 192 93  X X   X X  X  

III KURSAS                

5 SEMESTRAS  10              

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 250 160 90           

Italų kalba 3 (IK 3) Išlaikytas italų kalbos 2 egzaminas 10 250 160 90    X X X X X X  

6 SEMESTRAS  15              

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  15 390 128 262           

Italų kalbos sintaksė 
 

Išlaikytas italų kalbos 3 egzaminas 5 130 32 98   X   X     

Italų kalbos istorija 
 

Išlaikytas italų kalbos 3 egzaminas 5 130 48 82  X X      X  

Italų literatūros istorija 1 

(Viduramžiai – XVI a.) 
 

Išlaikytas italų kalbos 3 egzaminas 5 130 50 80   X X  X   X  

Italų literatūros istorija 3 (XX a. – 

XXI a.) 

 

Išlaikytas italų kalbos 3 egzaminas 5 130 48 82   X   X   X  

XIV a. italų literatūros klasikai 

 

Išlaikytas italų kalbos 3 egzaminas 5 130 64 66 X     X   X  

XIX a. italų literatūros klasikai  

 

Išlaikytas italų kalbos 3 egzaminas 5 130 32 98 X  X   X   X  

Italijos istorija ir kultūra 2 (Naujieji 

ir Naujausieji laikai) 
 

Išlaikytas italų kalbos 3 egzaminas 5 130 64 66  X  X X    X X 

Italų teatras 1 (XIII a. – XVIII a.) 

 

Išlaikytas italų kalbos 3 egzaminas 5 130 32 98 X  X   X   X  

IV KURSAS                

7 SEMESTRAS  15              
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Privalomieji dalykai (moduliai)  5 130 16 114           

Baigiamasis projektas Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 16 114 X X X   X   X X 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  10 260 64 -

146 

 

114-

196 

          

Italų kalbos fonetika ir fonologija 

 

Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 32 98   X   X X    

Italų kalbos morfologija ir 

leksikologija 
 

Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 32 98   X   X     

Teorinė italų kalbos gramatika 
Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 

programos dalies dalykų 
5 130 96 34  X X   X X    

Italijos šalityra: geografija, 

visuomenė, kultūra 

 

Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 32 98 X X   X    X X 

Lietuva Italijoje: kultūrinių santykių 

istorija   

 

Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 32 98   X X  X    X 

Italijos istorija ir kultūra 1 (Antika 

ir Viduramžiai) 
 

Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 50 80  X  X X    X X 

Italų renesanso ir baroko dailė  
 

Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 48 82  X X   X    X 

Italų kinas  
 

Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 32 98   X X   X  X X 

Italų literatūros istorija 2 (XVII a. – 

XIX a.) 

 

Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 48 82   X X  X   X  

XX a. italų literatūros klasikai  

 

Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 
programos dalies dalykų 

5 130 50 80   X X  X    X 

Italų teatras 2 (XIX a. – XX a.) 
Neturėti akademinių skolų iš itališkosios 

programos dalies dalykų 
5 130 32 98 X  X   X   X  

IŠ VISO - 60 1600 720 880 - - - - - - - - - - 

 


