
Prof. habil. dr. Bonifaco Stundžios 

Bakalauro,  magistro ir semestrinių rašto darbų TEMOS IŠ ŽODŽIŲ DARYBOS IR 
MORFONOLOGIJOS  

1. Kuo panaši ir kuo skiriasi lietuvių ir X kalbos žodžių daryba: veiksmų pavadinimai? 
2. Kuo panaši ir kuo skiriasi lietuvių ir X kalbos žodžių daryba: veiksmo rezultatų 

pavadinimai? 
3. Kuo panaši ir kuo skiriasi lietuvių ir X kalbos žodžių daryba: veikėjų pavadinimai? 
4. Kuo panaši ir kuo skiriasi lietuvių ir X kalbos žodžių daryba: įrankių pavadinimai? 
5. Kuo panaši ir kuo skiriasi lietuvių ir X kalbos žodžių daryba: vietų pavadinimai? 
6. Kuo panaši ir kuo skiriasi lietuvių ir X kalbos žodžių daryba: ypatybių pavadinimai? 
7. Kuo panaši ir kuo skiriasi lietuvių ir X kalbos sudurtinių žodžių daryba? 
8. Lietuvių kalbos naujažodžių su nelietuviškais elementais daryba (gali rinktis keli 

studentai). 
9. Šnekamosios jaunimo (studentų, mokinių) kalbos kirčiavimo polinkiai (tema 

siaurinama atsižvelgiant į studento pageidavimus) (gali rinktis keli studentai) 
10. Garsinės žiniasklaidos kirčiavimo polinkiai (tema siaurinama atsižvelgiant į studento 

pageidavimus) (gali rinktis keli studentai) 

     Pastaba.  

X kalba = latvių, italų, ispanų, naujoji graikų, rusų, lenkų ir kt. 

Temas galima koreguoti, atsižvelgiant į studentų pageidavimus.  1–7 temas gali rinktis keli 
studentai, jei gretinamos skirtingos kalbos.  

Labai laukčiau pačių studentų pasiūlytų temų. 

Doc. dr. Jurgio Pakerio bakalauro ir semestrinių rašto darbų TEMOS 

 Jus dominanti gramatinė kategorija baltų kalbose 

 Jus dominanti darybos kategorija baltų kalbose 

                            magistro darbų TEMOS 

 Jus dominantis bendrosios morfologijos klausimas (remiantis baltų kalbų 
duomenimis). 

 Prof. dr. Daivos Sinkevičiūtės bakalauro, magistro ir semestrinių rašto darbų 
TEMOS 

1. Pasirinktos grupės vardų trumpiniai ir jų variantai jaunimo kalboje 
(pastabos: vardų grupės gali būti įvairios, pvz., lietuvių dvikamieniai vardai (pvz., 
Rimvydas), priesaginiai savos kilmės vardai (pvz., Jorūnė), krikščioniškos kilmės vardai 
(pvz., Dovydas) ir kt.; informaciją reikės rinkti apklausomis) 
 
2. Populiarių vaikų vardų vediniai ir jų variantai tėvų kalboje  
(pastaba: turėti kontaktų su kokiu nors vaikų darželiu ar darželiais, kad būtų galima atlikti 
apklausą, -as);  
 



3. Katinų/ Šunų/ Smulkių naminių gyvūnėlių vardų davimo polinkiai 
(pastaba: medžiagą reikės rinkti apklausomis iš gyvūnų šeimininkų) 
 
4. Anglų/ Ispanų kalbos svetimvardžiai jaunimo periodikoje 
(pastabos: mokėti anglų/ ispanų kalbą bent A2 lygiu; periodiką, iš kurios bus renkama 
medžiaga, reikės pasirinkti) 
 
5. Vardai su lietuviškomis deminutyvinėmis priesagomis: jų kilmė, struktūra ir dažnumas 
(pastaba: objektas – XX-XXI a. LR piliečių vardai) 
 
6. Jūsų siūloma tema 
(pastaba: objektas – tikrinė leksika) 
 
Temos gali būti koregouojamos pagal studento interesus ir darbo pobūdį. 
 
 
Doc. dr. Vytauto Rinkevičiaus 

magistro, bakalauro, semestrinių darbų TEMOS IŠ BALTŲ AKCENTOLOGIJOS, 
LATVISTIKOS, PRŪSISTIKOS 
 

 Būdvardžių kirčiavimo raida lietuvių kalboje 

 Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo raida lietuvių kalboje 

 Priešdėlinių vardažodžių kirčiavimo raida lietuvių kalboje 

 Pasirinktos kirčiavimo ypatybės gretinimas lietuvių ir kitoje laisvojo kirčio kalboje 

 Priegaidės lietuvių ir pasirinktoje kitoje toninėje kalboje 

 Balsių kaita lietuvių ir latvių kalbose 

 Metatonija lietuvių ir latvių kalbose 

 Kalbinio ir ritminio kirčio santykis lietuvių ir/ar latvių liaudies dainose 

 Prūsų kalbos paminklų rašybos ir fonetikos santykis 

 Prūsų kalba iš arealinės perspektyvos 

 bet kokia kita studento siūloma tema iš nurodytos tematikos 

 
Temos gali būti siaurinamos ar koreguojamos, atsižvelgiant į darbo pobūdį ir studento interesus. 
 
 

Prof. Birutės Jasiūnaitės semestrinių darbų TEMOS 
 
1. Grybų pavadinimų motyvacija lietuvių kalboje 
2. Krepšių pavadinimai lietuvių kalbos plote 
3. Košių ir sriubų pavadinimai lietuvių kalbos plote 
4. Duonos kepalo ir jo dalių pavadinimai lietuvių kalbos plote 
5. Tinginystę ir apsileidimą nusakantys frazeologizmai lietuvių ir N kalboje 
6. Kvailumą ir girtuoklystę nusakantys frazeologizmai lietuvių ir N kalboje 
 
 Dėl temų klauskite dėstytojų Baltistikos katedroje ir rašykite el. pašto adresais. 



 

Skaitmeninio filologijos centro lektoriaus dr. Evaldo Švagerio bakalauro ir 

semestrinių rašto darbų TEMOS iš EKSPERIMENTINĖS FONETIKOS 
 

 Kirčio ir priegaidės akustinė ir spektrinė analizė (tarmės, bendrinė kalba) 

 Balsių ir priebalsių eksperimentiniai tyrimai (tarmės, bendrinė kalba) 

 Lietuvos latvių šnektos (dvikalbystės nulemti fonetiniai procesai, jų specifika) 
 

Dėl temų teirautis Skaitmeninės filologijos centre arba el. paštu 
svageris.evaldas@gmail.com 
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