Lietuvių
filologija
Čia studijuoti patiks tiems, kurie nori gilintis į lietuvių ir kitas baltų
kalbas, literatūrą, tautosaką ir mitologiją, mėgsta skaityti – nuo
antikinės literatūros iki šiuolaikinio romano, dramos, poezijos. Tyrinėsite lietuvių kalbą ir literatūrą, lietuvių kultūros pagrindą, gilinsitės į žmogaus mąstymo, sakytinės ir rašytinės kultūros paminklų,
kolektyvinės ir individualios žodinės kūrybos pasaulius.

Humanitarinių mokslų
bakalauras
4 metai, nuolatinės studijos

7 iš 10 stojančiųjų į humanitarinius
mokslus renkasi VU

KARJEROS GALIMYBĖS:

Vienintelis universitetas
Lietuvoje tarp 500
geriausių pasaulio
universitetų

›› kultūros ir švietimo įstaigose.

„Filologijos studijų vertybė – jų fundamentalumas. Gyvenimas po universiteto išmokys keistis, priimti naujus
iššūkius ir galbūt daryti tai, ko universitete nemokė. Bet jūs viską įstengsite, juk
studijuodami išmoksite esminių dalykų.
Filologijos studijos globalizacijos fone
įgyja ypatingą vertę. Jūs išmanysite tai,
kas universalėjančiame pasaulyje – išskirtinis dalykas.“

VERTA, NES:

Lolita Varanavičienė,
leidyklos „Tyto alba“ direktorė, Lietuvos
leidėjų asociacijos prezidentė, Vilniaus
universiteto Tarybos narė

›› leidyklose ir redakcijose;
›› žiniasklaidoje;

VU humanitariniai mokslai –
tarp 400 geriausių
pasaulyje

VU lingvistika – tarp 250
geriausių pasaulyje

›› valstybinėse ir viešosiose įstaigose;
›› Lietuvos atstovybėse užsienio šalyse;
›› tarptautinėse organizacijose;

›› visapusiškos lietuvių filologijos studijos
apima lietuvių kalbą, kalbotyrą, literatūrą ir kultūrą;

0,4

Lietuvių k. ir literatūra

0,2

Istorija arba geografija, arba
matematika, arba informacinės
technologijos

0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais
dalykais

0,2

Užsienio k.

Egzaminai
Egzaminai arba metiniai pažymiai

›› dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai;
›› sudaroma galimybė pažinti baltų
kultūrą;

›› galima išvykti dalinių studijų į geriausius užsienio universitetus;

›› iki 50 proc. programos galima pasirinkti patiems (tai šios ir kitų krypčių
dalykai, dar bent viena iš 20 užsienio
kalbų);

›› galima rinktis universiteto siūlomas
gretutines studijas;

›› galima įgyti pedagogo kvalifikaciją;
›› studijų metu išmokstama dirbti ir mokytis savarankiškai ir grupėje, analizuoti, mąstyti kritiškai ir kūrybiškai,
siekti kokybės ir atsakyti už savo darbo
rezultatus.
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Kasmet studijų mugės leidiniams panaudojame apie 40 000 lapų, skenuok QR kodą ir saugok planetą.

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas

Kreditai

Dalyko pavadinimas

Kreditai

1 semestras

30.0

5 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

30.0

Privalomieji dalykai

5.0

Akademinis skaitymas ir rašymas

5.0

XX a. lietuvių literatūra (I pusė)

5.0

Kalbotyros įvadas

5.0

Pasirenkamieji dalykai

20.0

Lietuvių kalbos leksikologija

5.0

Literatūros teorijos įvadas

5.0

Lotynų kalba I/II

5.0

Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos

5.0

Lietuvių kalbos dialektologija / Literatūros kritika
ir sklaida / Kognityvinės lingvistikos įvadas / Leksinė tipologija / Literatūros maištininkai: avangardas, kairieji, bohema / Latvių / lenkų kalba ir 5.0
kultūra IV/IV ir kt.

2 semestras

30.0

Užsienio kalba III (žr. 3 sem.)

Privalomieji dalykai

15.0

Lietuvių kalbos fonologija ir akcentologija

5.0

Lietuvių tautosaka ir mitologija

5.0

Teksto poetika

5.0

Pasirenkamieji dalykai

5.0

Latvių / lenkų kalba ir kultūra I/IV

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai*

10.0

3 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

15.0

Baltų filologijos įvadas

5.0

Lietuvių leksikografija / Modernioji lietuvių lyrika:
kaitos formos / Orientas lietuvių literatūroje / Kalbų tipologijos įvadas / Sociolingvistikos įvadas / 5.0
Prūsistikos pagrindai ir kt.

LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra

5.0

Užsienio kalba IV (žr. 3 sem.)

Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba

5.0

7 semestras

30.0

Pasirenkamieji dalykai

15.0

Privalomieji dalykai

5.0

Bakalauro darbo seminaras

5.0

Pasirenkamieji dalykai

25.0

Klasikinė lietuvių proza / Teatras ir literatūra / Etnolingvistika / Tekstologija / Vakarų literatūra / Klasikinis rusų romanas / Latvių / lenkų kalba ir kultūra
II/IV ir kt.
Užsienio kalba I: anglų / estų / graikų / kartvelų (gruzinų) / ispanų / italų / kroatų / latvių / lenkų / prancūzų / rumunų / rusų / slovėnų / švedų / turkų /
vengrų / vokiečių kalba

4 semestras

5.0

30.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai*

5.0

6 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

15.0

Lietuvių kalbos stilistika ir norma

5.0

Semestrinis rašto darbas II/II

5.0

XX a. lietuvių literatūra (II pusė)

5.0

Pasirenkamieji dalykai

15.0

Autobiografinė literatūra / Latvistikos pagrindai /
Literatūros maištininkai: avangardas, kairieji, bo- 5.0
hema ir kt.

8 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

30.0

Bakalauro baigiamasis darbas

15.0

Privalomieji dalykai

20.0

Lietuvių kalbos istorija

5.0

Lietuvių kalbos sintaksė

5.0

Semestrinis rašto darbas I/II

5.0

XIX a. lietuvių literatūra

5.0

* Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai

Pasirenkamieji dalykai

10.0

Filosofija, etika, civilizacijų istorija, lyčių studijos, karo studijos,
tarptautinė politika ir kt.

Biblija ir literatūra / Lietuvių drama ir pasaulio
dramaturgijos kontekstai / Lietuvių kalbos etimologija / Lietuvių onomastika / Lietuvių vaikų literatūra / Literatūrinio diskurso analizė / Latvių / 5.0
lenkų kalba ir kultūra III/IV / Lotynų kalba II/II ir kt.

Mokomoji ir profesinė praktika (lietuvių (gimtosios ir
svetimosios) kalbos ir literatūros mokymas / reda- 15.0
gavimas / tekstų kūrimas / mokslinė praktika)

Užsienio kalba II (žr. 3 sem.)
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