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Studijų sritis Humanitariniai mokslai 

Krypčių grupė Filologija 

Studijų kryptis U000 Baltų filologija   

Studijų šaka U020 Latvistika 

Gretutinės studijų programos apimtis 60 kr. 

Suteikiama kvalifikacija Pagrindinės krypties (šakos) X ir gretutinės krypties (šakos) 

latvistikos bakalauro laipsnis 

Studijų vykdymo kalba lietuvių ir latvių kalbos 
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Studijų programos aprašo suvestinė 

 

Gretutinės studijų 

programos pavadinimas 

Gretutinės 

studijų 

programos 

kodas 

Pagrindinės studijų programos, 

kurios pagrindu sudaryta 

gretutinė studijų programa, 

pavadinimas 

Pagrindinės 

studijų 

programos 

valstybinis 

kodas 

LATVISTIKA U020G01 – – 

 

Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-

iai) 

Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 

Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5, Vilnius, LT-

01513  

Lietuvių ir latvių 

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 U020 Latvistika 

 

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

Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) latvistikos bakalauro laipsnis 

 

Gretutinės studijų programos tikslas 

Išugdyti latvių kalbos komunikacinius gebėjimus (B2), Latvijos istorijos ir kultūros procesų supratimą 

platesniame istorijos ir kultūros kontekste, gebėjimą analizuoti bei vertinti latvių kalbos, literatūros ir 

kultūros reiškinius. Išmokyti kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti 

daugiakultūrėje aplinkoje. 

 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Programa skirta pirmosios pakopos studentams, 

kurių programoje numatyta galimybė rinktis 

gretutines studijas arba susidaryti 60 kreditų 

individualų studijų planą. Jei kandidatų yra daugiau 

nei numatytų vietų, sudaroma konkursinė eilė. 

Konkursinis balas sudaromas pagal šią formulę: 

SV1s + LK VBE 

1. Pirmojo semestro studijų rezultatų svertinis 

vidurkis. 

2. Valstybinio lietuvių kalbos brandos egzamino 

rezultatas. 

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 vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė egle.zilinskaite@flf.vu.lt, tel. 2687211 

 

  

mailto:egle.zilinskaite@flf.vu.lt
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Gretutinės krypties studijų tikslų, numatomų studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos 

 

Gretutinės krypties studijų tikslai 

 

Sieki

nio 

Nr. 

Numatomi studijų rezultatai 

BENDROSIOS 

KOMPETENCIJOS 

  

1. Gebėjimas dirbti ir mokytis 

savarankiškai ir grupėje: 

gebėjimas organizuoti savo darbą ir 

mokymąsi individualiai ir grupėje, 

pasirenkant tinkamas strategijas 

užduotims atlikti. 

1.1 Gebės dirbti ir mokytis savarankiškai ir komandoje, 

taikydami žinias praktikoje. 

2. Analitinis, kritinis ir kūrybinis 

mąstymas: gebėjimas analizuoti, 

įžvelgti sąsajas ir vertinti informaciją 

(reiškinius, dalykus, žmonių 

poelgius ir kt.), naujoviškai ir 

originaliai reaguoti į įvairias 

situacijas. 

2.1 Gebės analizuoti ir sisteminti reiškinius, kritiškai 

vertinti informaciją, kelti probleminius klausimus ir 

dalyvauti diskusijoje. 

3. Tarpkultūrinė kompetencija: 

gebėjimas komunikuoti ir sąveikauti 

su kitų kultūrų atstovais, dirbti, 

bendrauti ir bendradarbiauti siekiant 

bendrų tikslų. 

3.1 Gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su 

Latvijos ir Estijos  kultūrų atstovais, suprasdami ir 

atsižvelgdami į jų tradicijų bei bendravimo konvencijų 

specifiką. 

DALYKINĖS 

KOMPETENCIJOS 

 

4. Latvių kalbos komunikaciniai 

gebėjimai (ugdomi trimis etapais: 

A2, B1, B2)1: klausymas, skaitymas, 

kalbėjimas, rašymas, vertimas. 

4.1 Gebės suprasti tekstus latvių kalba; 

4.2 gebės taisyklingai ir efektyviai bendrauti latvių kalba 

žodžiu ir raštu, tinkamai pasirinkti kalbos priemones 

pagal komunikacinę intenciją ir adresatą; 

4.3 gebės kurti tekstus latvių kalba žodžiu ir raštu, 

pasirinkdami tinkamas kalbos priemones, suvokdami 

stiliaus ypatybes ir t.t.; 

4.4 gebės referuoti ir versti raštu ir žodžiu tekstus iš/į latvių 

į/iš lietuvių k. 

                                                           
1 Lygio aprašas pateiktas pagal Europos kalbų mokėjimo lygių sistemą, žr. Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys, iš anglų 

kalbos vertė Inga Hilbig, Elvyra Petrašiūnienė, Joana Pribušauskaitė, Virginija Stumbrienė, Aušra Tamošaitienė, Aušra Valančiauskienė, Loreta 

Vilkienė; redagavo Joana Pribušauskaitė, Loreta Vilkienė, Vilnius: Firidas, 2008 (prieiga internete: 

http://www.smm.lt/ugdymas/docs/lkmp/kalbu%20metmenys.pdf). 
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5. Latvių kalbos sistemos 

supratimas ir analizė įvairiais 

lygmenimis: fonetikos, 

morfologijos, žodžių darybos, 

sintaksės, leksikologijos ir kt. 

5.1 Įgis žinių apie latvių kalbos sistemą ir gebės aprašyti, 

analizuoti, paaiškinti bei vertinti latvių kalbos 

reiškinius įvairiais požiūriais (fonetiniu, gramatiniu, 

leksikologiniu, stilistiniu ir kt.), vartodami tinkamą 

terminiją ir taikydami tinkamus metodus; 

5.2 gebės gretinti latvių kalbos reiškinius su lietuvių 

kalbos reiškiniais, nustatyti ir paaiškinti jų panašumus 

ir skirtumus. 

6. Latvių literatūros supratimas ir 

analizė: gebėjimas analizuoti, 

interpretuoti ir vertinti latvių 

literatūrą kaip reiškinį. 

6.1 Įgis žinių apie latvių literatūros raidos etapus ir kryptis, 

pagrindinius autorius ir reikšmingiausius kūrinius;  

6.2 gebės analizuoti, interpretuoti ir vertinti latvių 

literatūros reiškinius platesniame latvių kultūros 

kontekste, vartodami tinkamą terminiją ir taikydami 

atitinkamus metodus. 

7. Latvijos istorijos ir tradicinės 

bei šiuolaikinės kultūros 

supratimas ir analizė: gebėjimas 

suprasti, paaiškinti ir analizuoti 

latvių istorijos ir kultūros savitumą. 

7.1 Įgis žinių apie Latviją ir jos sociokultūrinį kontekstą 

(geografijos, istorijos, visuomeninės politinės 

santvarkos, raštijos ir meno, mokslo, mentaliteto ir 

savivokos, papročių ir tradicijų, kasdienio bendravimo 

konvencijų aspektus); 

7.2 gebės išskirti ryškiausius latvių istorijos ir kultūros 

bruožus, juos analizuoti ir vertinti, latvių istoriją ir 

kultūrą lyginti su kaimyninių šalių istorija kultūra, 

nustatyti ir paaiškinti panašumus bei skirtumus. 

8. Latvių kalbos, literatūros ar 

kultūros tyrėjo kompetencija: 

gebėjimas savarankiškai atlikti 

latvistinį tyrimą, taikant įgytas žinias 

ir gebėjimus. 

8.1 Gebės įžvelgti lingvistinę, literatūrinę, kultūrinę 

problemą, jai ištirti pasirinkti tinkamą empirinę 

medžiagą, tyrimo metodus ir bibliografinius šaltinius;  

8.2 gebės aprašyti atlikto tyrimo rezultatus moksliniame 

tekste ir pateikti išvadas ar rekomendacijas; 

8.3 gebės viešai pristatyti tyrimo rezultatus ir apginti savo 

nuomonę. 
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Gretutinės krypties studijų sandara 

      Studijų programos siekiniai 

Studijų dalykai (moduliai) pagal 

grupes 

Išankstiniai  ir 

(arba) 

gretutiniai 

reikalavimai 

dalykui 

(moduliui) 

K
re

d
it

a
i 

V
is

a
s 

st
u

d
en

to
 

d
a
rb

o
 k

rū
v
is

 

K
o
n
ta

k
ti

n
is

 

d
ar

b
as

 

S
av

ar
an

k
iš

k
as

 

d
ar

b
as

 

1
.1

 

2
.1

 

3
.1

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

5
.1

 

5
.2

 

6
.1

 

6
.2

 

7
.1

 

7
.2

 

8
.1

 

8
.2

 

8
.3

 

II KURSAS                      

3 SEMESTRAS  10                    

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 275 160 115                 

Šiuolaikinė latvių kalba ir kultūra 1 - 10 275 160 115 x  x x  x x  x x   x     

4 SEMESTRAS  10                    

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 275 160 115                 

Šiuolaikinė latvių kalba ir kultūra 2 ŠLK 1 10 275 160 115 x  x x x x  x x x  x     

III KURSAS                      

5 SEMESTRAS  10                    

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 270 144 126                 

Šiuolaikinė latvių kalba ir kultūra 3  ŠLK 2 5 140 96 44 x x x x x x x x x  x x     

Latvių literatūra ir kinas ŠLK 2 5 130 48 82 x x        x x  x x  x 

6 SEMESTRAS  10                    

Privalomieji dalykai (moduliai)  5 130 48 82                 

Vertimas iš/į latvių k. į /iš lietuvių k. ŠLK 3 5 130 48 82  x     x x         

Pasirenkamieji dalykai 

(moduliai) 

 
5 130 48 82                 

Latvių kalbos gramatika ŠLK 3 5 130 48 82 x x      x x     x x x 

Latvių raštijos ir kalbotyros istorija ŠLK 3 5 130 48 82 x x      x    x x    

IV KURSAS                      

7 SEMESTRAS  20                    

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 260 64 196                 

Baigiamasis projektas 

ŠLK 3 

Leidžiama 

gintis, surinkus 

55 kr. 

5 130 16 114 x x            x x x 
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Baltijos šalių ir kultūrų istorija ŠLK 3 5 130 48 82  x x          x   x 

Pasirenkamieji dalykai 

(moduliai) 

 
10 260 96 164                 

Latvių tautosaka ir mitologija ŠLK 3 5 130 48 82 x x          x x  x  

Latvių kalbos istorija ir 

dialektologija 

ŠLK 3 
5 130 48 82 x x  x    x x      x  

Latvių onomastika ŠLK 3 5 130 48 82 x x      x    x     

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

 


