
Rusistika 
 
Norint stoti į Rusistikos magistro studijų programą, būtina mokėti rusų kalbą (C1 
lygmuo). Nerusistinių studijų absolventai pateikia pažymą Nr. 4, kuri išduodama 
Filologijos fakultete, pateikus rusų kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą arba 
išlakius rusų kalbos testą. 
 
Stojantieji, baigę ne filologijos krypties pirmosios pakopos universitetines studijas, laiko 
stojamąjį egzaminą. Egzaminas laikomas rusų kalba. Kandidatas raštu atsako į du 
klausimus.  
 
Vertinimo kriterijai: 
 
Kiekvienas egzamino klausimas vertinamas pagal dešimties balų sistemą nuo 1 (labai 
blogai) iki10 (puikiai) balų, atsižvelgiant į: 
 

• turinį (atsakymo tinkamumą ir išsamumą, sąvokų vartojimą, gebėjimą pateikti 
tinkamus pavyzdžius, minčių dėstymo nuoseklumą); 

• pateikimą (teksto nuoseklumą, loginį minčių organizavimą, gebėjimą vartoti 
teksto siejimo priemones); 

• kalbos taisyklingumą (registro parinkimą, kalbos priemonių vartojimą). 
 
Galutinis egzamino pažymys yra 2-jų klausimų vertinimų vidurkis. 
 
Egzamino tematika: 
 
KALBOTYRA 
 

1. Kalbotyra kaip kalbos mokslas. 

2. Kalba ir pagrindinės jos funkcijos. 

3. Kalbų klasifikacijos principai ir klasifikacija. 

4. Rusų kalbos vieta indoeuropiečių kalbų šeimoje. 

5. Kalba ir visuomenė. 

6. Kalba, šneka, kalbinė veikla. 

7. Bendrinė rusų kalba: raida ir dabartis. 

8. Šiuolaikinė rusų kalba, kalbos lygmenys. 

9. Gramatinės kategorijos. 

 
LITERATŪROLOGIJA 
 

1. Literatūros samprata. Tekstas ir kontekstas. 



2. Autorius. Biografinis, psichologinis ir kalbinis subjektai. 

3. Literatūros žanrai. Žanro kanonas. Žanrų sinkretizmas. 

4. Naratyvas. Veiksmas ir pasakojimas; pasakotojas. Siužetas ir fabula. 

5. Literatūros kūrinio vertė. Estetinis, etinis ir ideologinis vertinimo aspektai. 

6. Kultūros epochos samprata. Pagrindiniai Europos kultūrinių epochų raidos 

bruožai. 

7. Naujausios literatūros tendencijos. 

Pastaba: atsakymai turi remtis pavyzdžiais iš rusų literatūros kūrinių. 
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Be išvardytų leidinių, galima naudotis kita papildoma literatūra lietuvių ir užsienio 
kalbomis. 
 
Konsultacijos dėl stojamojo egzamino, literatūros ir kt. teikiamos Rusų filologijos 
katedroje (tel. 2687224, el. p.: pavel.lavrinec@flf.vu.lt. 
 


