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Žodis filologija yra paveldėtas iš senovės graikų 
kalbos. Pirmasis dėmuo „phileo“ nurodo į meilę, 
nuoširdų ir artimą santykį, tuo tarpu „logos“, skirtin-
gai nei įprasta manyti, kreipia ne vien į kalbą ar 
žodį, bet ir į mąstymą, protą, logiką, apskaičiavimą. 
Taigi filologija yra  ne vien kalbos mokslai, o ge-
rokai platesnės studijos, Vakarų pasaulyje žinomos 
Humanities vardu, orientuotos į lanksčios, atviros, 
plačiai ir kūrybingai mąstančios asmenybės, ateities 
intelektualinio lyderio formavimą.

Filologijos studijos Vilniaus universitete plėtojamos 
nuo pat jo įkūrimo XVI amžiuje. Senųjų universite-
to rūmų ansamblyje, Vilniaus senamiesčio centre 
įsikūręs vienas didžiausių Universiteto fakultetų per 
kelis amžius išaugo iš Literatūros ir laisvųjų menų, 
vėliau – Humanitarinio fakultetų. Šiuolaikinis Filologi-
jos fakultetas siekia derinti senas tradicijas su nau-
jausiais mokslo ir humanitarinės minties laimėjimais. 

įkalbink sėkmę!
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Esame šiuolaikiška mokslo ir studijų įstaiga, savo 
artium liberalium dvasia tiesianti tiltus nuo paveldo ir 
tradicijos iki numanomos ateities vizijų; nuolat siekiame 
tiek patys būti geriausi, tiek ir mūsų studentus tam 
įkvėpti.

Mūsų fakultete surasite atsakymus į kalbos, 
literatūros, įvairių kraštų kultūros istorijos klausimus tiek 
studijuodami, tiek kreipdamiesi profesionalių patarimų 
ar konsultacijų.

Ypač didžiuojamės savo fakulteto įvairove – nuo 
klasikos iki skaitmenos, nuo Lietuvos iki Indijos, nuo 
fonologijos iki Europos kultūros istorijos… Tai mums leidžia 

būti veržliems šiuolaikinio 
mokslo ir studijų erdvėje, kuri 
yra labai išsiplėtusi (ne tik 
dalykiškai, bet ir geografiškai) 
ir kurioje mes esame matomi, 
žinomi ir gerai jaučiamės. 
Bet svarbiausia – kad ir ką 
darytume, tai mes darome 
savo krašto labui.

Dekanas doc. dr. 
Antanas Smetona
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STUDijoS  filologijoS 
faKUlTETE

Apie studijas Filologijos fakultete
Studijos mūsų fakultete pirmiausia yra plačios humanitarinės studijos, 

skirtos tiems, kuriuos domina ne tik kalbų studijos ir studijos apie kalbas, bet taip 
pat literatūros istorija ir teorija, pasaulio kultūros procesais ir žmonijos minties 
raida. Filologijos studijos siūlo ne tik puikiai išmokti pasirinktą kalbą, bet ir gilintis 
į ta kalba sukurtą literatūrą, ja kalbančių tautų kultūrą, skaityti, analizuoti ir kurti 
tekstus patiems. Tai studijos, skatinančios ieškoti tiek savyje, tiek knygose, tiek 
pasaulyje anapus tekstų.

Platus universitetinis išsilavinimas ir humanitarinės tradicijos mūsų fakultete 
dera su kūrybiškumu ir atvirumu naujovėms, todėl čia dera ir turintieji literato 
gyslelę, ir tie, kuriuos traukia naujausios technologijos ir eksperimentiniai tyrimai. 
Tai atviras, įdomus savo įvairove ir nuolat siekiantis tobulėti fakultetas. 

Bakalauro studijų programų įvairovė
Filologijos fakultetas yra turtingas studijų krypčių, kurios aprėpia daugybę 

kultūrų, pradedant Antika – Vakarų civilizacijos ištakomis – ir baigiant lietuvių 
filologija, viena pagrindinių mūsų studijų programų.

Filologijos fakulteto 
bakalauro studijų programos

Konkursinis balas

Pagrindinis dalykas 
(0,4 balo) Kiti (po 0,2 balo)

Lietuvių filologija

lietuvių kalba ir literatūra

• istorija
• antroji (kita) užsienio kalba, 
matematika, biologija, 
informacinės technologijos
• pirmoji užsienio kalba

Lietuvių filologija ir užsienio 
kalba

Anglų filologija

užsienio kalba

• istorija,

• matematika, biologija,   
antroji (kita) užsienio kalba, 
informacinės technologijos

• lietuvių kalba ir literatūra

Ispanų filologija*

Klasikinė (lotynų ir senovės 
graikų) filologija

Lenkų filologija

Prancūzų filologija
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Rusų filologija

užsienio kalba

• istorija,

• matematika, biologija,   
antroji (kita) užsienio kalba, 
informacinės technologijos

• lietuvių kalba ir literatūra

Skandinavistika (danų, 
norvegų, švedų)

Vokiečių filologija

Vertimas

* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Ką studijuoja filologai?

Literatūros dalykus: 

 » žanrų raidą, 
 » Antikinę literatūrą, 
 » Viduramžių, Renesanso, Baroko literatūrą, 
 » šiuolaikinę literatūrą, lietuvių literatūrą, 
 » studijuojama kalba kurtą literatūrą;

Šalityrą: studijuojama kalba kalbančių tautų istoriją, dabartį, kultūrą; 

Lingvistinius dalykus: 

 » fonetiką (intonacijas, tarimą), 
 » gramatiką (kalbos struktūrą ir funkcijas), kalbos istoriją (kokia kalba buvo, 

kokia yra dabar, kodėl ir kaip kito), 
 » leksikografiją (žodynų tradiciją, sudarymo principus), 
 » leksikologiją (žodžių sandarą ir tarpusavio ryšius),  
 » semantiką (žodžio, frazės, sakinio reikšmę), 
 » sociolingvistiką (kalbos funkcionavimą visuomenės gyvenime), 
 » diskursą ir teksto analizę (kas yra tekstas, kaip jis kuriamas), 
 » leksiką (sakytinės, rašytinės, politinės, ekonominės, akademinės ir kitų sričių 

žodyno ypatumus);

Akademinį rašymą;

Vertimą;

Užsienio kalbas;

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus; 

Pasirenkamuosius dalykus, atitinkančius jūsų polinkius ir interesus.
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Visos Filologijos fakultete vykdomos bakalauro studijų programos, išskyrus 
Skandinavistiką ir Klasikinę filologiją, sudarytos pagal šį modelį:

BUS (15 kr.)
XXX filologija (pagrindinė studijų kryptis (SK1) - 165 kr.) Studento 

sprendimas 
(60 kr.)

Kalbotyra Literatūra Kalba BA darbas 
(15 kr.)

Bendrosios  
universitetinės 
studijos

(pvz., filosofija, 
psichologija, 
logika, 
sociologija 

ir kt.)

Esminės 
kalbotyros 
žinios ir 
gebėjimai 

Esminės 
literatūros 
mokslo žinios 
ir gebėjimai 

Studijuojamos 
kalbos 
komunikaciniai 
gebėjimai 
(C1/C2) 

Kalbos ar 
literatūros 
tyrėjo 
kompetencija

Gretutinės 
studijos 

(SK2 – kita 
kryptis, žr. 
toliau)

arba 

gilinamoji 
specializacija 
(SK1)

arba

pasirenkamieji 

SK1, SK2 ir 
BUS dalykai

Studijuojamos 
kalbos 
sistemos 
supratimas ir 
analizė įvairiais 
lygmenimis 

Studijuojama 
kalba sukurtos 
literatūros 
supratimas 
ir analizė 

Lietuvių 
kalbos žinios 
ir gebėjimai 

Mokomoji 
ir profesinė 
praktika 
(15 kr.)

Gebėjimas 
taikyti 
filologines 
žinias 
praktikoje                 
(VU ir už 
jo ribų)

Studijuojamos kalbos 
šalių kultūros supratimas, 
tarpkultūrinė kompetencija

1 kreditą sudaro 25–30 studento darbo valandų (mokantis auditorijoje ir savarankiškai)

Kas yra gretutinės studijos?
Gretutinės studijos suteikia galimybę bakalauro pakopoje šalia savo pagrindinės 

studijų krypties (pvz., anglų filologijos) studijuoti dar vieną filologijos (kalbos ir kultūros, 
pvz., vokiečių) ar kitos studijų kryptes modulį ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį (pvz., anglų 
filologijos ir filosofijos bakalauro). Filologijos fakulteto studentai sudaro daugiau nei pusę 
visų Vilniaus universiteto studentų, pasirinkusių gretutines studijas, o ir kitų fakultetų 
studentus labiausiai domina Filologijos fakulteto siūlomos gretutinių studijų programos.

Gretutinių studijų programos sudaromos iš Universitete vykdomų bakalauro 
programų išskiriant „mažesnę“ programos dalį – studijų krypties branduolį. Tai reiškia, 
kad pasirinkusieji, pvz., rusų kalbos ir kultūros gretutines studijas studijuos dalį tų pačių 
dalykų, kaip įstojusieji į rusų filologijos bakalauro studijų programą. 

Gretutinių studijų galimybės
Gretutines studijas gali rinktis visų filologinių programų studentai, išskyrus 

„dvigubų“ Klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos bei Lietuvių filologijos ir užsienio 
kalbos studentai. 

Nuo antro kurso (trečio semestro) kas semestrą studijuojama po 10 kreditų iš kitos 
studijų krypties, o septintame studijų semestre – 15 kreditų ir kartu rengiamas 5 kreditų 
gretutinių studijų baigiamasis projektas.
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Bakalauro studijų pagrindu siūlome šias gretutines studijas:

Gretutinių studijų programa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Anglų filologija* xxx ir anglų filologijos bakalauras

Anglų kalba ir kultūra xxx ir anglų kalbos bakalauras

Lenkų filologija* xxx ir lenkų filologijos bakalauras

Lenkų kalba ir kultūra xxx ir lenkų kalbos bakalauras

Lietuvių filologija xxx ir lietuvių filologijos bakalauras

Lietuvių kalba xxx ir lietuvių kalbos bakalauras

Lietuvių literatūra xxx ir lietuvių literatūros bakalauras

Prancūzų kalba ir kultūra xxx ir prancūzų kalbos bakalauras

Rusų filologija* xxx ir rusų filologijos bakalauras

Rusų kalba xxx ir rusų kalbos bakalauras

Rusų literatūra xxx ir rusų literatūros bakalauras

Skandinavistika xxx ir skandinavistikos bakalauras

Vokiečių filologija* xxx ir vokiečių filologijos bakalauras

Vokiečių kalba ir kultūra xxx ir vokiečių kalbos bakalauras

Lotynų kalba ir LDK raštija** xxx ir lotynų kalbos bakalauras

Senoji graikų kalba ir 
helenistinė kultūra** xxx ir senosios graikų kalbos bakalauras

* labiau rekomenduojama filologams, daugiau dėmesio skiriama kalbotyrai ir literatūros mokslui
** rekomenduojama humanitarinių ir socialinių mokslų studentams
xxx – pagrindinė studijų kryptis

Daugiau informacijos
 » FLF svetainėje www.flf.vu.lt > Studijos > Gretutinės studijos 

 Gretutinės studijos – gera galimybė tiems, kurie savo ateitį mato tam 
tikroje tarpdisciplininėje erdvėje ir todėl nori praplėsti išsilavinimą atsisakydami 
galimybės gilintis į pagrindinę studijų kryptį. Šios studijos suteikia galimybę 
be papildomų reikalavimų stoti į kitos krypties magistro studijų programą.
 Nepasirinkusieji gretutinių studijų galės labiau įsigilinti į pagrindinę 
studijų kryptį, priklausomai nuo interesų ir polinkių studijuodami 
rūpimus pasirenkamuosius dalykus, išmokti dar vieną užsienio 
kalbą arba rinktis daugiau bendrųjų universitetinių studijų modulių.
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Kur ir kaip studijuoja filologai?
Filologijos studijos skatina intensyviai dirbti auditorijose drauge su 

dėstytojais, individualiai ir grupėse. Tenka dažnai lankytis bibliotekoje ar naudotis 
elektronine mokymo aplinka, taip pat skaityti, analizuoti mokslinę ir grožinę 
literatūrą, nagrinėti kino ir kitų medijų kūrinius, rašyti mokslinius darbus, rengti 
pranešimus ir kūrybinius projektus, pristatyti juos konferencijose ir kituose 
akademiniuose renginiuose. Studijuojant pasitaiko progų išvykti į ekspedicijas, 
stažuotes, akademines dirbtuves Lietuvoje ir užsienio šalyse, atlikti mokomąją 
ir profesinę praktiką (vertimo, redagavimo, kalbos mokymo ar mokslinę, pvz., 
tekstynų lingvistikos, skaitmeninės filologijos ir kt.). Profesinės praktikos metu 
įgytas žinias ir gebėjimus teks taikyti dirbant už Universiteto ribų. Taip pat drauge 
su vadovu galima teikti paraišką Lietuvos Mokslo tarybos skelbiamuose studentų 
mokslinės praktikos ir mokslinių tyrimų konkursuose ir laimėti savo tyrimams 
tikslinę stipendiją. 

Studijos užsienyje
Kasmet būtent Filologijos fakultetas išsiunčia daugiausia studentų pagal 

ERASMUS ir kitas mainų programas studijuoti vieną ar kelis semestrus į Airijos, 
Belgijos, Prancūzijos, Ispanijos, Vokietijos, Austrijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, 
Suomijos, Lenkijos, Čekijos, Slovėnijos, Turkijos ir kitų šalių universitetus, su kuriais 
mūsų fakultetas yra pasirašęs daugiau nei 100 bendradarbiavimo sutarčių. Studijos 
užsienyje yra puiki proga kūrybingai taikyti įgytas žinias ir gebėjimus, pasisemti 
tarpkultūrinio bendravimo patirties. 

Be to, studijuodami filologiją ir patys atsidursite tarpkultūrinėje terpėje: 
Filologijos fakultetas daugiakalbis ir įvairiaspalvis, plėtojantis daugybės įvairių 
kalbų ir kultūrų studijas, kasmet atveriantis duris daugiausiai užsienio studentų iš 
įvairiausių pasaulio kraštų ir taip tampantis Vilniaus universiteto tarptautinių ryšių 
lyderiu.

Daugiau informacijos
 » VU svetainėje www.vu.lt > Studijos > Studentams > Studijos ir praktika 

užsienyje 

Studentiško gyvenimo įdomybės
Filologijos studijos nėra vien įtemptas darbas. Tapus VU Filologijos fakul-

teto studentu, greta studijų atsiveria daugybė galimybių aktyviai įsilieti į Vilniaus 
universiteto akademinę bendruomenę, atskleisti savo gabumus ir kūrybines galias: 

• dalyvauti įvairiuose akademiniuose renginiuose (Initium semestri, Finis 
semestri ir kt.); 

• įsitraukti į Vilniaus universiteto Studentų atstovybės, arba VU SA, veiklą 
(www.filfsa.lt); 

• su VU meno ir sporto kolektyvais dainuoti, šokti, vaidinti teatro trupėse, 
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keliauti po užsienio šalis, varžytis įvairiausių sporto šakų varžybose ir 
atstovauti universiteto garbę; 

• rengti linksmas ir spalvingas studentiškas šventes: krikštynas, poezijos 
vakarus ir daugelį kitų. 
Vienas iš gražiausių ir labiausiai Filologijos fakulteto dvasią, meilę žodžiui, 

atspindinčių renginių yra „Filologijos ruduo“. Šis kasmetinis konkursas skirtas 
pristatyti ir pasidalinti su kitais savo literatūrine kūryba. 

„Filologijos ruduo“ jau daugiau nei trisdešimt metų po Sarbievijaus 
kiemo beržu sutraukia kasmet vis gausesnį būrį poezijos mylėtojų. Rudens 
sumanymas kilo iš noro pristatyti savo kūrybą bendraamžiams: iš nuobodulio 
per mokslinio komunizmo paskaitas gimusį „Rudnosiuką” čia pradėjo skaityti 
Vytautas V. Landsbergis, būtent čia pirmą kartą nuskambėjo Romo Lileikio daina 
„Svajoklis“. Prie „Filologijos rudens“ ištakų stovėjo ir lietuvių literatūros dėstytojai                           
doc. dr. Kęstutis Urba, doc. dr. Darius Kuolys, taip pat Aurelijus Katkevičius, 
Robertas Danys ir kiti.

Tolesnių studijų perspektyva: magistrantūra

Baigus filologijos bakalauro studijas, atsiveria galimybė tęsti studijas 
daugelyje humanitarinių ar socialinių mokslų sričių magistro studijų programų. 
Magistrantūros tikslas – intelektualios, savarankiškos, atsakingos ir kūrybingos 
asmenybės, savo veikla aktyviai siekiančios tobulinti dabarties ir ateities visuomenę, 
formavimas. VU Filologijos fakulteto vaidmuo ir atsakomybė ypatingi: mūsų 
fakulteto magistrantūros programos sudaro daugiau nei pusę visų VU siūlomų 
humanitarinių antrosios pakopos studijų programų. Tarpdisciplininės studijos, 
gilūs lietuvių ir kitų kalbų, literatūrų, kultūrų tyrimai ir jų pagrindu vykdomos 
studijos skatina žengti toliau, trečios pakopos studijų, arba doktorantūros, link ir 
tęsti mokslinę, tiriamąją, pedagoginę veiklą arba imtis taikomųjų tyrimų, plėtojamų 
ne tik universitetuose ar mokslo institutuose, bet ir kitose veiklos srityse, kuriose 
aktualūs profesionalūs filologiniai gebėjimai ir kompetencijos. 

Magistro studijų pasirinkimas platus. Besidomintiems lingvistika ir įvairiais 
teoriniais kalbos aspektais siūloma Bendroji ar Taikomoji kalbotyra. Norintiems 
taikyti kalbos tyrėjo kompetenciją praktikoje, intensyviai dirbti su dalykiniais 
tekstais užsienio ir lietuvių kalbomis aktualios Dalykinės (teisės) kalbos (vokiečių) ar 
Vertimo studijos. Besidomintiesiems literatūra, tekstais, jų tarpusavio sąveikomis, 
literatūros ir kitų medijų sąryšiais, tarpdisciplininiais tyrimais galime pasiūlyti 
Intermedialių literatūros studijų, Semiotikos bei Literatūros antropologijos ir 
kultūros programas. Tuo tarpu Anglistika, Klasikinė filologija, Skandinavistika            
(ir Europos studijos) ar Rusistika labiau orientuojasi į gilias ir įvairiapuses konkretaus 
regiono studijas, peraugančias tradicinės filologijos ribas. Be to, Anglistika ir 
Rusistika vykdomos užsienio (atitinkamai anglų ir rusų) kalbomis, jos yra atviros 
ir studentams iš užsienio. Taigi magistrantūros studijos – puiki galimybė studijų 
metu išsiugdyti tarpkultūrinę kompetenciją.
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Akademinę bendruomenę itin džiugina mūsų magistrantų savarankiškai 
atlikti tyrimai, puikiai įvertinti ne tik Universiteto, bet ir šalies mastu: 

• 2011 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos geriausių magistro darbų 
konkurso laureatė, Taikomosios kalbotyros absolventė Eglė Vaivadaitė-
Kaidi savo magistro darbe „Konceptualioji metafora Sigito Gedos Korano 
vertime“ kruopščiai ir įžvalgiai išnagrinėjo Korano lietuviško vertimo 
konceptualiąsias metaforas, lietuvišką tekstą sugretinusi su Korano vertimais 
į anglų ir ispanų kalbas. 

• Prezidento A. Smetonos stipendiją laimėjusi Rusistikos magistrantė Inga 
Mitunevičiūtė dar bakalauro studijų metu apgynė unikalų darbą apie žymios 
rašytojos L. Petruševskajos modernias pasakas vaikams ir suaugusiesiems. 
Inga originaliai į lietuvių kalbą išvertė pačios rašytojos sukonstruota vaikų 
kalba parašytas pasakas sukurdama lietuvišką vaikų kalbos analogą. 
Magistrantūroje ji toliau analizavo vaikiškumo problematiką, Lietuvoje 
išsamiai nenagrinėtą rusų avangardo rašytojų D. Charmso, N. Vedenskio 
ir kitų kūrybą, o šiuo metu tęsia doktorantūros studijas ir taiko ekokritikos 
metodą vaikų literatūros tyrimams.

• 2012 m. Prezidento Antano Smetonos  stipendija įvertinta lietuvių filologijos 
ir naujosios graikų kalbos studijų programos studentė Elžbieta Banytė. 
Elžbieta universitetą baigė CUM LAUDE diplomu, o šiuo metu magistro 
studijas sėkmingai tęsia Intermedialių literatūros studijų programoje mūsų 
fakultete. 

• 2013 m. Smetonos stipendija apdovanota Lietuvių filologijos šiuo 
metu ketvirto kurso studentė Simona Mačėnaitė, atliekanti tyrimus 
eksperimentinės fonetikos srityje. Ji tiria kirčio ir sprogstamųjų priebalsių 
įtaką lietuvių kalbos intonacijai.

Daugiau informacijos
 » VU svetainėje (apie priėmimą) www.vu.lt > Studijos > Priėmimas
 » FLF svetainėje (apie studijas) www.flf.vu.lt > Studijos > Stojantiesiems
 » VU Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5, LT-015013 Vilnius, tel. (8 5) 268 

7203, el. paštas flf@flf.vu.lt 
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BaKaLaUrO stUDiJŲ 
PRogRaMoS
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Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Anglų filologijos studijos suteikia galimybę ne tik puikiai išmokti anglų 

kalbą, bet ir pažinti Britanijos, Airijos, Kanados, JAV kultūrą, anglų ir amerikiečių 
literatūrą bei įgyti tvirtus anglų kalbotyros pagrindus. Nuo antro kurso siūloma 
rinktis:

• gilinamąją specializaciją – gilintis į įvairius anglų kalbos aspektus, anglakalbių 
šalių kultūrą, literatūrą ir mokytis dar vienos užsienio kalbos bei kitų dalykų; 

• kitos krypties gretutines studijas – siekti dvigubo bakalauro laipsnio, pvz., 
anglų filologijos ir vokiečių kalbos, anglų filologijos ir prancūzų kalbos ar kt.

Ką siūlome?
Programa skirta mokantiems anglų kalbą B2 lygiu, po studijų bendrojo 

lavinimo mokykloje ir anglų kalbos brandos egzamino. 
Baigus studijų programą, suteikiamas anglų filologijos bakalauro laipsnis, 

o įvykdžius gretutinių studijų programą suteikiamas dvigubas (anglų filologijos ir 
kitos krypties) bakalauro laipsnis.

Studijuojate kitą kryptį, bet domina anglistikos 
gretutinės studijos?

Kitų krypčių studentams siūlome šias gretutinių studijų programas:
• Anglų filologiją (labiau rekomenduojama filologams, kadangi gilinamasi į 

įvairius teorinius anglų kalbos ir literatūros aspektus);
• Anglų kalbą ir kultūrą (visų krypčių studentams).

Daugiau informacijos
 » Anglų filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7228, www.flf.vu.lt/AFK 
 » Dr. Birutė Ryvitytė, el. paštas birute.ryvityte@flf.vu.lt 
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Anglų filologiją pasirinkau, nes tai buvo mano 
svajonė ir tikslas – jau aštuntoje klasėje žinojau, 
kad noriu to mokytis. Savo studijų programa 
esu labai patenkinta – viskas yra be galo įdomu 
ir naudinga. Anglų kalba yra labai svarbi ir 
reikalinga – juk tai viena iš populiariausių, 
labiausiai paplitusių pasaulyje kalbų, todėl 
visiems yra naudinga žinoti, mokėti, kalbėti 
ir suprasti. Man studijos suteikia, neslėpsiu, 
pasitenkinimą – neįsivaizduoju savęs mokantis 

ką nors kita, net ir kitą filologiją. Išmokau kalbėti, mąstyti ir kurti šia kalba 
– kasmet jaučiu, kaip kaupiasi žinios. Man labai patinka mūsų dėstytojai 
– visi yra kompetentingi, gerai išmano savo dalykus ir visuomet stengiasi 
pagelbėti. Smagu, kad turiu galimybę klausyti gimtakalbių šnekos – pora 
dėstytojų yra iš Kanados ir iš Jungtinės Karalystės. 

Erika Sinkevičiūtė,
Anglų filologijos absolventė

Anglų filologijos studijos reikalauja daug kruopštaus ir nuodugnaus 
darbo, bet jei jį dirbi iš širdies, visu pajėgumu, jis atsiperka su kaupu. 
Mano gyvenime ir darbe vis dar pasitaiko ne 
viena situacija, kai aš su dėkingumu prisimenu 
ir pasinaudoju tais patarimais, kuriuos prieš 
daugelį metų man davė dėstytojai. Maksimaliai 
išnaudokite jų žinias, patirtį ir jums skiriamą laiką. 
Būkite smalsūs, ryžtingi ir iniciatyvūs. Anglų 
filologijos dėstytojai yra sukaupę neįkainojamos 
profesinės ir gyvenimiškos patirties, kuri galbūt 
neatsispindi studijų programos aprašuose. Tik 
nuo jūsų pastangų ir kūrybiškumo priklausys, 
kiek naudos iš jos gausite.

 Aistė Ptakauskė,
 scenaristė, prodiuserė, dramaturgė, prozininkė,
  JAV–Lietuvos alumnų asociacijos prezidentė
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*Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus 
  įregistruota studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą? 

Ispanų kalbos pradedama mokytis įstojus. Ispaniškai kalba apie 420 mln. 
žmonių, tai yra viena labiausiai paplitusių kalbų pasaulyje, nusileidžia tik kinų 
(mandarinų), anglų ir hindi kalboms. Ispanų filologijos studijos suteikia galimybę 
ne tik puikiai išmokti šią kalbą, bet ir susipažinti su Ispanijos bei Lotynų Amerikos 
šalių istorija ir kultūra, ispanakalbių šalių literatūra. Nuo antro kurso siūloma rinktis: 

• gilinamąją specializaciją – gilintis į įvairius ispanų kalbos aspektus, 
ispanakalbių šalių kultūrą, literatūrą ir mokytis dar vienos užsienio kalbos 
bei kitų dalykų; 

• kitos krypties gretutines studijas – siekti dvigubo bakalauro laipsnio.

Ką siūlome? 
Aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai iš Ispanijos ir Lietuvos dalinsis savo 

žiniomis ir patirtimi, supažindins su ispanakalbių šalių papročiais ir tradicijomis. 
Kiekvieną pavasarį vyksta ispanų kalbos ir kultūros savaitės renginiai, kuriuos 
organizuoja ispanų kalbos dėstytojai ir studentai, padedant Ispanijos Karalystės 
ambasadai Lietuvoje. Pagal mainų programas galėsite studijuoti ne tik Ispanijoje, 
bet ir kitose užsienio šalyse, vykti į ispanų kalbos kursus ir vasaros mokyklas. 
Baigus studijų programą suteikiamas ispanų filologijos bakalauro laipsnis, o 
įvykdžius gretutinių studijų programą – dvigubas (ispanų filologijos ir kitos 
krypties) bakalauro laipsnis.  

Daugiau informacijos 
 »  Prancūzų filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7232, www.flf.vu.lt/pfk 
 »  Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson, el. paštas miguel.villanueva@flf.vu.lt 

Ispanų kalba užima antrąją vietą tarp daugiausiai gimtakalbių turinčių pasaulio kalbų. Tad ši 
kalba padeda „atrakinti“ nemažos pasaulio dalies kultūrą, o ispaniškai mokančio žmogaus 
prireiks visur ir visada. Šuo metu Lietuvos ir Ispanijos ryšiai sparčiai 
tvirtėja, mūsų šalyje lankosi vis daugiau ispanakalbių, tad ir darbo 
perspektyvos gana plačios. Tuo teko įsitikinti ir pačiai. Be to, ispanų 
kalbos vargiai pavyks išmokti kalbos kursuose, kurių neįmanoma 
net lyginti su universitetinių studijų teikiamomis kompetencijomis. 
Studijuodama turėjau galimybę susipažinti ne tik su gramatika ar 
leksika, bet ir su Ispanijos bei Lotynų Amerikos istorija, kultūra, 
literatūra. O tai yra labai svarbu Šiuolaikiniame pasaulyje, vis 
labiau vertinančiame kultūrines ir tarpdalykines žinias. Be to, 
dėsto nemažai iš skirtingų Ispanijos regionų atvykusių dėstytojų, 
tad skirtingus dialektus bei Ispanijos aktualijas išgirsite iš pirmų 
lūpų. Na, o savo bendraminčius literatūros mėgėjus galiu patikinti: 
Julio Cortázaro tekstai originalo kalba skamba kur kas geriau! Elena Gasiulytė, 

lietuvių filologijos ir ispanų 
kalbos CUM LAUDE diplomantė
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miguel.villanueva@flf.vu.lt 
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Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Klasikinė filologija yra viena garbingiausių Filologijos fakulteto studijų 
programų, suteikianti fundamentalų ir visapusišką išsilavinimą. 

Senovės Graikijos ir Romos kalbų ir kultūrų pažinimas padeda suvokti 
vėlesniųjų epochų raidą, kritiškai pažvelgti į šiuolaikinio pasaulio realijas, pažinti 
savo kultūros šaknis, nes Antika yra Vakarų civilizacijos pamatas ir ištakos. 

Studijos, apimančios klasikines kalbas, filosofiją, literatūrą, istoriją, meno 
raidą, antropologiją, atveria daugybę kelių. Tai leidžia mūsų absolventams tapti 
įvairių sričių lyderiais – nuo politikos iki meno, nuo verslo iki valstybės tarnybos. 
Klasikai – tai šiuolaikiniai filologai, ne tik gabūs vertėjai, redaktoriai, rašytojai, 
poetai, kalbų mokytojai, mokslininkai, bet ir puikūs Lietuvos ar ES institucijų, 
užsienio šalių atstovybių, kultūros, žiniasklaidos, leidybos ar švietimo įstaigų 
specialistai. 

Ką siūlome?

• aukšto lygio humanitarinį išsilavinimą, atitinkantį geriausių Europos 
universitetų programas;

• perskaityti pamatinių Vakarų pasaulio autorių veikalus originalo kalbomis, 
tarp jų Homero, Platono, Euripido, Ovidijaus, Vergilijaus, Horacijaus ir 
daugelio kitų; 

• sužinoti daug įdomaus apie senovės Graikijos ir Romos kasdienį gyvenimą, 
kultūros ir politines aktualijas, religiją ir politinę bei filosofinę mintį bei 
Antikos recepciją Naujaisiais laikais; 

• analizuoti ir interpretuoti antikinę literatūrą, įžvelgti jos sąsajas su 
Viduramžių, LDK ir šiuolaikine lietuvių literatūra; 

• pažinti klasikinius gėrio ir grožio etalonus, išmokti kritiškai mąstyti; 
• studijuoti ne tik kokybiškai, bet ir linksmai: klasikų benduomenėje veikia 

studentų teatro trupė, vyksta Kražių akademinė savaitė, fuksų krikštynos, 
ekskursijos, kelionės po antikines vietas, kiti Klasikų asociacijos renginiai. 

Studijuojate kitą kryptį, bet domina klasikinė filologija?
Kitų krypčių (pirmiausia humanitarinių ir socialinių mokslų) studentams, 

siekiantiems dvigubo bakalauro laipsnio, siūlome šias gretutinių studijų programas:
• Lotynų kalbą ir LDK raštiją;
• Senąją graikų kalbą ir helenistinę kultūrą.

Daugiau informacijos
 » Klasikinės filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7220, el. paštas klasik.fil@flf.vu.lt, 

www.flf.vu.lt/kfk

 » Doc. dr. Audronė Kučinskienė, el. paštas audronekucinskiene@hotmail.com
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Klasikinis išsilavinimas man buvo atskaitos taškas mąstant, 
vertinant, planuojant. Klasika yra tai, kas davė pradžią mūsų 
menui, filosofijai, politikai, bet iki šiol tebėra pavyzdys, 
pagal kurį viskas matuojama. Visa šiandiena yra klasikos 
tąsa, net tokios modernios sąvokos kaip ‘revoliucija’, 
‘evoliucija’, ir pati  ‘modernybė’, yra pasiimtos iš lotynų 
kalbos, o jų turinys šaknijasi graikų ir romėnų patirtyje.

Vytautas Ališauskas 
Klasikinės filologijos katedros docentas, 

buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius 
prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino

Klasikinės filologijos studijos – kietas riešutėlis, nelengva 
jį perkąsti. Bet tikrai verta: klasikinių dalykų studijos 
leidžia prisiliesti prie Antikos, LDK paveldo, Vakarų 
civilizacijos pamatinių vertybių. Tačiau jos kartu ir 
smagios bei įdomios, atskleidžiančios žmogų ne tik kaip 
homo sapiens „sumanusis žmogus“, bet ir homo ludens 
„žaidžiantis žmogus“, παῖς παίζων „vaikaujantis vaikas“, 
kaip pasakytų Herakleitas. Žaidžiantis, besidžiaugiantis 
tarsi senovės graikas, vis ieškantis, besimokantis ir 
matantis šiek tiek daugiau, nei esame pratę. Ir taip nejučia įgyjantis tvirtus 
humanitarinio išsilavinimo pagrindus, gilų humanitarinių dalykų suvokimą ir 
puikų pamatą šiuolaikinių Europos kalbų studijoms. Toks tad yra klasikas. 

Raminta Važgėlaitė,
Klasikinės filologijos absolventė,

Klasikų asociacijos valdybos narė 

Klasikinių kalbų studijos suformavo puikų pagrindą 
šiuolaikinių Europos kalbų mokymuisi. O per lotyniškąją 
raštiją priartino ir prie Lietuvos istorijos, net prie baltų 
religijos ir mitologijos šaltinių. Čia sau atvėriau man 
artimas Antikos mąstytojų vertybes, puikią literatūrą, be 
kita ko, ir sritis, dominusias mane asmeniškai – senovės 
graikų muzikos pasaulį, antikinę ir baltiškąją mitologijas. 
Džiaugiuosi, kad mano viduje tai nenugulė dulkėmis, 
tebegyvena ir tapo kūrybinių inspiracijų šaltiniu.

Aistė Smilgevičiūtė,
grupės „Skylė“ vokalistė
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Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Lenkų kalba – trečia pagal kalbančiųjų skaičių slavų kalba, nusileidžianti 

tik rusų ir ukrainiečių kalboms. Lietuvos ir Lenkijos santykiai apibūdinami kaip 
strateginė partnerystė. Dėl Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo bei kultūrinių 
mainų, taip pat dėl didelės Lietuvos lenkų bendruomenės, kvalifikuotų polonistų 
paklausa Lietuvoje yra didelė. Baigę studijas padėsite plėtoti politinio, ekonominio 
ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius, nuo senų laikų siejančius mūsų šalis. Gal 
dirbsite Lietuvos lenkų žiniasklaidos, švietimo, kultūros srityje, o gal profesinis 
kelias nuves tarptautinių organizacijų link. Pasirinkę šias studijas ne tik puikiai 
išmoksite lenkų kalbą, bet pažinsite ir lenkų literatūrą bei kultūrą. Kuo daugiau 
kalbų mokate, tuo turtingesnį pasaulį aprėpiate: atsiveria kitų kultūrų dvasiniai 
lobiai, kitakalbių žmonių širdys.

Ką siūlome?

• Aukšto lygio humanitarinį išsilavinimą, atitinkantį Europos universitetų programas.
• Filologijos bakalauro laipsnį su galimybe specializuotis kalbos ir literatūros srityse.
• Mažiausiai trijų Europos kalbų mokymąsi.
• Nemokamas stažuotes (nuo mėnesio iki pusės metų) Lenkijos universitetuose. 
• Galimybę išsirinkti papildomą gretutinių studijų specializaciją.
• Galimybę gauti SEMPER POLONIA fondo stipendiją.

Visiems VU studentams siūlome šias gretutinių studijų programas:
• Lenkų filologiją (rekomenduojama filologams, bet gali rinktis ir kiti).
• Lenkų kalbą ir kultūrą (visų sričių studentams).

Studijuosite lenkų kalbą pažengusiųjų grupėje arba mokysitės jos „nuo nulio“. 
Esame atviri ir tiems, kurie jau moka lenkų kalbą kaip gimtąją ar kaip užsienio kalbą, ir 
tiems, kurie dar nėra susipažinę su ja. 

Jums dėstys aukščiausios kvalifikacijos entuziastingi dėstytojai, mokslininkai.      
2008 m. Polonistikos centras buvo apdovanotas Varšuvos universiteto Lenkų kalbos ir 
kultūros studijų „Polonicum“ premija už lenkų kalbos ir kultūros sklaidą užsienyje.

Lenkų kalbos gebėjimus galėsite tobulinti vasaros kursuose ar pagal mainų 
programą išvykę į geriausius Lenkijos universitetus (Varšuvos, Krokuvos ar kt.).

Daugiau informacijos
 » Polonistikos centras, tel. (8 5) 268 7237, el. paštas polkatedra@flf.vu.lt, 

www.filpol.flf.vu.lt
 » Doc. dr. Viktorija Ušinskienė, el. paštas viktorija.usinskiene@gmail.com 
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Studijos Vilniaus universitete man atvėrė 
duris ne tik į lenkų kalbą ar literatūrą, bet ir 
į nepaprastai turtingą šios šalies kultūrą. 
Būtent lenkų filologijos ir – vėliau – vertimo 
studijoms VU Filologijos fakultete esu dėkinga 
už tai, kad šiandien dirbu širdžiai mielą ir 
nepaprastai įdomų kultūros vadybos darbą 
Lenkijos institute.

Odeta Venckavičienė,
Lenkijos instituto Vilniuje 

projektų koordinatorė, vertėja

Iš lenkų filologijos studijų VU Filologijos 
fakultete išsinešiau ne tik daug žinių: man tai 
buvo nuostabi, nuotykių kupina kelionė per 
turtingą Lenkijos kultūros pasaulį. Studijų 
metu įgyti gebėjimai ir patirtis leido man 
realizuoti savo profesinį siekį – dirbti Lenkijos 
ir Lietuvos žiniasklaidos srityje. Jei šiandien 
manęs paklaustų, ar ir vėl rinkčiausi polonistikos 
studijas Vilniaus universitete, mano atsakymas, 
be jokių abejonių, būtų: TAIP!

Agata Blaževič,
žurnalistė

Lenkų filologijos studijos Vilniaus universitete 
atvėrė man puikias galimybes: semestrui buvau 
išvykęs į Krokuvos Jogailaičių universitetą, kur 
dabar tęsiu magistro studijas. Studijų metu 
netrūko ir pramogų, o per Polonistikos dienas 
turėjome galimybę kartu su dėstytojais vykti į 
ekskursijas po vietoves, susijusias su Lenkijos 
istorijai reikšmingomis asmenybėmis ir įvykiais. 
Už visa tai esu dėkingas savo polonistikos 
studijoms!

Pavel Matuizo,
Lenkų filologijos absolventas



27



28

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Lietuvių filologijos studijos tikrai nėra vien tik gramatikos taisyklių 

„kalimas“. Tyrinėsite lietuvių kalbą ir literatūrą, lietuvių kultūros pagrindą, 
gilinsitės į slėpiningus žmogaus mąstymo, sakytinės ir rašytinės kultūros paminklų, 
kolektyvinės ir individualios žodinės kūrybos pasaulius.

Be studijų auditorijose, skaityklose, kompiuterių klasėse, elektroninėje 
mokymosi aplinkoje, turėsite galimybę vykti į dialektologines ir etnografines 
ekspedicijas ar stovyklas, jų metu pažinti įvairių Lietuvos regionų buitį, papročius, 
tautosaką (pasakas, legendas, patarles, dainas) ir kalbos įdomybes (tarmes). 

Nuo antro kurso galėsite rinktis:
• gilinamąją specializaciją ir išsamiau studijuoti lietuvių kalbą, baltistiką, 

lietuvių literatūrą (taip pat kartu – keletą kitų senųjų bei naujųjų užsienio 
kalbų ir literatūrų);

• kitos krypties gretutines studijas ir siekti dvigubo bakalauro laipsnio.

Ką siūlome ir ko patys tikimės iš studentų?

Žinias – jei pasirinksite studijuoti lietuvių ar kitą filologiją, lankysite mūsų 
paskaitas ir seminarus, suteiksiančius žinių apie lietuvių kalbą, lietuvių literatūros 
istoriją nuo seniausių laikų, lietuvių tautosaką.

Patirtį – kiekvienas mūsų dėstytojas, skaitydamas paskaitas, perduoda 
ir dalį savo patirties, įspūdžių bei atsiminimų, kurių nerasite užrašytų jokiuose 
vadovėliuose.

Atvirumą – nes tikime, kad atvirai ir nuoširdžiai bendraudami, dalindamiesi 
idėjomis, mintimis, diskutuodami, mes pažįstame vieni kitus, augame ir tobulėjame.

Įvairių pasirenkamųjų dalykų, kūrybiškų seminarų, susitikimų su rašytojais 
ir poetais, tolesnes magistrantūros ir doktorantūros studijas ir, be abejo, meilę 
lietuvių kalbai ir literatūrai.

Daugiau informacijos
 » Doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė, el. paštas daiva.sinkeviciute@flf.vu.lt, tel. (8 5) 

268 7211 
 » Baltistikos katedra, tel. (8 5) 268 7211, www.flf.vu.lt/bk
 » Lietuvių kalbos katedra, tel. (8 5) 268 7212, www.lkk.flf.vu.lt 
 » Lietuvių literatūros katedra, tel. (8 5) 268 7216, www.flf.vu.lt/llk
 » Lituanistinių studijų katedra, tel. (8 5) 268 7214, www.lsk.flf.vu.lt 
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Lietuvių filologija – studijų kryptis, sistemiškai 
jungianti literatūrinį ir kalbinį pradą į vieną 
visumą, taip brandinanti savimi pasitikinčią, naujų 
idėjų antplūdžiams atvirą asmenybę. Pasiryžti 
būti lituanistu – paaukoti gyvenimą savo šalies 
kultūrai, tradicijoms, kad galėtumei sukurti naują, 
tautiškos savimonės sklidiną ateitį. 

Igoris Zujevas,
Lietuvių filologijos studentas

Studijuoti lietuvių filologiją – tai atrasti 
ypatingų žmonių, kuriems knygų skaitymas 
yra veikiau malonumas nei kančia, o kūryba 
neatsiejama nuo mokslo, kuriems maga 
išsiaiškinti kalbų tarpusavio ryšius ir sąsajas, 
išmokti žvelgti į kalbą ne tik iš dabarties 
perspektyvų, bet ir seniausiųjų laikų, taip 
pastebint dėsningus kitimus. Filologija yra 
visų įmanomų, su kalba susijusių, pomėgių 
darna – literatūra, kalbotyra, tautosaka ir 
mitologija.

Greta Lisauskaitė-Bakienė,
Lietuvių filologijos absolventė

Studijų Filologijos fakultete pagrindinė 
vertybė – jų fundamentalumas. Gyvenimas 
po Universiteto išmokys keistis, priimti naujus 
iššūkius ir galbūt daryti tai, ko Universitete 
nemokė. Bet jūs viską įstengsite, juk 
studijuodami išmokote esminių dalykų. 
Lietuvių kalbos ir literatūros studijos 
globalizacijos fone įgyja ypatingą vertę. 
Jūs išmanote tai, kas universalėjančiame 
pasaulyje  –  išskirtinis dalykas.

      
Lolita Varanavičienė,

leidyklos TYTO ALBA direktorė 
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Studijuojate kitą kryptį, bet domina lietuvių 
filologijos gretutinės studijos?     

Kitų krypčių studentams siūlome šias gretutinių studijų programas:
• Lietuvių filologiją;
• Lietuvių kalbą;
• Lietuvių literatūrą. 

Studijuodami lietuvių filologiją turėsite galimybę mokytis ir latvių kalbos bei 
kitų latvistikos dalykų. Iš visų pasaulio kalbų latvių kalba artimiausia lietuvių kalbai, 
todėl lietuviui ją išmokti paprasčiau nei bet kurią kitą užsienio kalbą.

Pirmoji latvių kalbos paskaita

SUPRANTI?
saule   ‘saulė’
lietus   ‘lietus’
zeme   ‘žemė’
tēvs   ‘tėvas’
brālis   ‘brolis’

ezers   ‘ežeras’
zāle   ‘žolė’
pils   ‘pilis’
krēsls   ‘kėdė’
cirvis   ‘kirvis’

AR TIKRAI SUPRANTI?
skaists   ‘gražus’
briedis   ‘elnias’
alnis   ‘briedis’
nauda   ‘pinigai’
veikals   ‘parduotuvė’

bauda   ‘malonumas’
atbildēt   ‘atsakyti’
gribu   ‘noriu’
ola   ‘kiaušinis’
jautrs   ‘linksmas’

Iki šiol esu vienintelis studentas per visą Universiteto 
istoriją – iš „prestižinių“ žurnalistikos studijų 
perbėgęs į lituanistikos. Priežastys? Reiktų ilgesnės 
šnekos. Kol kas teks patikėti mano aksioma, dėl 
kurios per visus gyvenimo dešimtmečius neteko 
suabejoti: lietuvių filologija – neabejotinai tikras 
žmogaus išsilavinimas, žmogaus nesiaurinantis, 
paliekantis jam begalines erdves nuolat, kasdien 
tobulėti – džiugiai ir visapusiškai. Vladas Braziūnas, 

poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvių PEN centro 
narys, 2013 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
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Ši studijų programa apima lituanistiką ir dar vienos kalbos, literatūros ir 
kultūros studijas. Ji turi daugiau nei 10 variantų. Kasmet priimame į kelis iš jų. 
2014 m. kviečiame į italų, naujosios graikų ir turkų specializacijas. Kiti šios 
programos variantai: estų, ispanų, latvių, lenkų, slovėnų, suomių, vokiečių. Ši 
studijų programa yra „dviguba“, todėl nebelieka gretutinių studijų galimybės.

Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos specialybė suteikia solidų lituanistinį 
išsilavinimą. Tyrinėsite lietuvių kalbą ir literatūrą, lietuvių kultūros pagrindą, 
gilinsitės į slėpiningus žmogaus mąstymo, sakytinės ir rašytinės kultūros paminklų, 
kolektyvinės ir individualios žodinės kūrybos pasaulius.

Dar viena kalba ir kultūra – tai dar vienas požiūris į mus supantį pasaulį. Kuo 
daugiau kalbų moki, tuo turtingesnį jį matai, nes tau atsiveria kitų kultūrų lobiai, 
kitakalbių žmonių pasaulis. 

LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR ISPANŲ KALBA*

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Ispanų kalba yra viena iš labiausiai paplitusių kalbų, užimanti ketvirtą vietą 

pasaulyje ji nusileidžia tik kinų (mandarinų), anglų ir hindi kalboms. Ja kalba apie 
420 mln. žmonių. Ne tik puikiai išmoksite ispanų kalbą, bet ir susipažinsite su 
Ispanijos bei Lotynų Amerikos šalių istorija ir kultūra, ispanų ir Lotynų Amerikos 
šalių literatūra. 

Ką siūlome?
Aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai iš Ispanijos ir Lietuvos dalinsis savo 

žiniomis ir patirtimi, supažindins su ispanakalbių šalių papročiais ir tradicijomis. 
Kiekvieną pavasarį galėsite dalyvauti ispanų kalbos ir kultūros savaitės 
renginiuose, kuriuos organizuoja ispanų kalbos dėstytojai ir studentai, padedant 
Ispanijos Karalystės ambasadai Lietuvoje. Turėsite galimybę studijuoti užsienyje 
(ne tik Ispanijoje) pagal mainų programas, vykti į ispanų kalbos kursus ir vasaros 
mokyklas. Ispanų kalbos pradedama mokytis įstojus.

Daugiau informacijos
 » Baltistikos katedra, tel. (8 5) 268 7211, www.flf.vu.lt/bk
 » Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, el. paštas bonifacas.stundzia@flf.vu.lt
 » Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson, el. paštas

* 2014 m. priėmimas bus vykdomas tik jeigu Ispanų filologija nebus įregistruota studijų, mokymo 
programų ir kvalifikacijų registre.

miguel.villanueva@flf.vu.lt
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LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR ITALŲ KALBA

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Kviečiame visus, norinčius suderinti lituanistines studijas su italų kalbos ir 

literatūros mokymusi. Studijų programa Lietuvių filologija ir italų kalba pradėta 
vykdyti 2002 metais ir iki šiol yra labai populiari, kasmet sutraukianti gabiausius 
abiturientus, universitetą baigiančius CUM LAUDE diplomais.

Ką siūlome?
Siekiame parengti specialistus, kurie taptų ne tik kompetentingais  

lituanistais, bet ir puikiai išmoktų italų kalbą, įgytų žinių apie Italijos istoriją, 
literatūrą ir menus. Taip kuriamas dviejų kalbų, dviejų pasaulėjautų gretinimo 
laukas, ir studijuojantieji skatinami tapti abiejų kultūrų tarpininkais ir žinovais.

Kiekvienais metais italų kalbos mokymuisi skiriamos 8–10 akademinių 
valandų per savaitę.  Nuo antro kurso dėstomi ir kiti dalykai: Italijos istorija ir 
kultūra, italų literatūros istorija, supažindinama su italų kalbos istorija. Studijų 
procese pasitelkiama vaizdinė medžiaga. Be dėstytojų lietuvių visuomet dirba 
ir dėstytojai iš Italijos. Bendradarbiaujant su Italų kultūros institutu Vilniuje 
organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai. 

Studijų metu visi studentai paprastai vieną ar net du semestrus praleidžia  
mokydamiesi kuriame nors Italijos universitete. Tokią galimybę  suteikia Erasmus 
programa, taip pat Italijos vyriausybės skiriamos stipendijos.

Didžioji dalis absolventų toliau tęsia magistro studijas Lietuvoje, įvairiose 
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto katedrose, ypač Vertimo studijų 
katedroje, taip pat įvairių universitetų Filosofijos, Socialinių mokslų ir kituose 
fakultetuose, arba Italijoje, Bolonijos, Florencijos, Genujos universitetuose. Kiti 
darbuojasi įvairiose srityse, kur praverčia italų ir kitų užsienio kalbų žinios.

Daugiau informacijos
 » Baltistikos katedra, tel. (8 5) 268 7211, www.flf.vu.lt/bk
 » Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, el. paštas bonifacas.stundzia@flf.vu.lt
 » Dr. Dainius Būrė, Prancūzų filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7232, 

el. paštas bure@inbox.it



34

Pasirinkęs šias studijas turi puikią galimybę tapti kitos kalbos žinovu 
nenutoldamas nuo savosios. Perimdamas kvalifikuotų, įdomių bei studentus 
gerbiančių lietuvių ir iš užsienio atvykusių dėstytojų patirtį, susipažįsti ne tik 
su kalba, bet ir su literatūra, atveriančia kelią į istoriją, kultūrą, filosofiją. 
Turi tikrai daug ir atsakingai mokytis, skaityti knygas, domėtis kultūra, bet 
baigęs studijas jau puikiai pažįsti savo sritį, gali dirbti vertėju, mokytoju, 
redaktoriumi, žurnalistu, tekstų kūrėju, korektoriumi... ne tik dėl to, kad 
moki kalbą, bet ir dėl to, kad išmanai kultūrą bei kitas 
visuomeninio gyvenimo sritis. Kasdien išmokdamas 
užsienio kalbos žodžių, frazių, istorijos detalių gali 
semti vandenį iš niekuomet neišsenkančio šulinio: 
nauji žodžiai niekuomet nesibaigs, o tu kasdien jausi 
atradimo džiaugsmą. Visiems, kurie jaučia meilę savo 
gimtajai kalbai, bet yra gabūs ir užsienio kalboms, 
patariu rinktis šias studijas. Nors tenka daug dirbti, 
kartais už du, šis darbas tikrai atsiperka, kartais net 
dvigubai. Aistė Kučinskienė,

LLTI doktorantė,  VU FilF ir UKI ispanų kalbos 
dėstytoja, 2013 m. Metų dėstytoja

Studijos nėra iš lengvųjų: reikia daug ir sistemingai dirbti ruošiantis 
paskaitoms, reikia būti smalsiam, savarankiškam ir darbščiam, nes filologija 
– ne tik profesija, bet ir ištisa pasaulėžiūra, gyvenimo bei mąstymo būdas.

Baigus šią specialybę yra daug pasirinkimų: galima 
studijuoti italų vertimo magistrantūrą ir tapti profe-
sionaliu vertėju, rinktis italų kalbos dėstytojų 
kursus, kuriuos išklausius galima dėstyti italų kalbą. 
Pasirinkus lituanistinę kryptį, yra galimybė tapti 
literatūros kritiku, tyrinėtoju ar profesionaliu kalbos 
redaktoriumi. Be to, gavus filologijos bakalauro 
diplomą, galima radikaliai keisti studijų kryptį ir rink-
tis, pvz., analitinės žurnalistikos ar kitokias studijas 
kituose Vilniaus universiteto fakultetuose. Svarbiausia 
– būti motyvuotam, turėti tikslą ir jo siekti.

Lina Tilindytė,

italų kalbos vertėja
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LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR NAUJOJI GRAIKŲ KALBA

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Išmoksite kalbą, kuria kalba dviejų ES valstybių gyventojai – Graikijos 

Respublikos ir Kipro Respublikos. 
Studijuosite kalbos istoriją ir literatūrą, susipažinsite su Antikos, Bizantijos ir 

šiuolaikinės Graikijos kultūra.
Lietuvoje naujosios graikų kalbos specialistai rengiami tik Vilniaus 

universitete. Graikijoje ir Kipre lietuvių kalba nėra dėstoma, todėl, puikiai 
mokėdami šias kalbas, kai rinksitės tolimesnį savo kelią, nesunkiai galėsite 
pritaikyti įgytas žinias.

Ką siūlome?
Graikų kalbos pradedama mokytis nuo pirmo semestro.
Galėsite dalyvauti graikų kalbos ir kultūros vasaros programose Graikijoje 

ir Kipre su šių šalių stipendijomis, studijuoti užsienyje pagal studentų mainų 
programas.

Jums dėstys draugiški ir patyrę VU dėstytojai, skaitys paskaitas kviestiniai 
svečiai iš kitų šalių aukštųjų mokyklų.

Daugiau informacijos
 » Klasikinės filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7220, el. paštas klasik.fil@flf.vu.lt, 

www.flf.vu.lt/kfk
 » Lekt. Kristina Svarevičiūtė, el. paštas kristina.svareviciute@flf.vu.lt

Antikos žmonės sakė: „Pažink save“. Lietuvių filologijos ir 
užsienio kalbos studijos – tai galimybė pažinti ne tik savąją 
kalbą, literatūrą ir kultūrą, bet ir sugebėti ją palyginti 
su kitomis. Žinoma, kad tai pasiektum, reikia įdėti daug 
pastangų – skaityti, mokytis žodžius, perprasti nelengvus 
gramatikos dėsnius, tačiau mokymasis netampa našta, nes 
dėsto puikūs specialistai, visada linkę padėti, paaiškinti 
sudėtingą dalyką kad ir penktąjį kartą, be to, po įtemptos 
darbo dienos atsiranda laiko ir studentiškoms šėlionėms. Tad jei mėgsti skaityti, 
domiesi kalbomis, menu ir kultūra, nebijai iššūkių, svajoji išvykti dalinėms studijoms 
ar vasaros kalbos kursams į kitą šalį – rinkis lietuvių filologijos ir užsienio kalbos 
studijų programą. Bus linksma!

Elžbieta Banytė,
Lietuvių filologijos ir naujosios graikų 

kalbos CUM LAUDE diplomantė
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LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR TURKŲ KALBA

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Pasirinkę šią „dvigubą“ studijų programą, ne tik puikiai išmoksite turkų 

kalbą, bet ir susipažinsite su Turkijos istorija ir kultūra, turkų literatūra. Ją 
studijuodami, atrasite dar vieną pasaulio kraštą, atskleisite jo egzotišką žavesį.
Turėsite galimybę išvykti semestrui į Turkiją ir kitų šalių universitetus, su kuriais yra 
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, pagal studentų mainų programas. 

Pažangūs studentai paprastai laimi stipendijas TIKA (Turkijos 
bendradarbiavimo ir plėtros agentūros) ir Turkijos švietimo ministerijos 
rengiamiems vasaros kalbos kursams Turkijoje.

Baigę šią programą studentai turi galimybę tęsti magistro studijas įvairiose 
Turkijos aukštosiose mokyklose. 

Ką siūlome? 
Turkų kalbos VU Filologijos fakultete galima mokytis nuo 1991 m. Jos moko 

patyrę VU dėstytojai ir lektoriai iš Turkijos, kurie mielai dalijasi žiniomis apie savo 
šalies kultūrą, papročius ir tradicijas. Šiuo metu fakultete dėsto net trys atvykę iš 
Turkijos dėstytojai. 

Turkų kalbos centre, įsteigtame 1997 m., gausu leidinių apie Turkijos istoriją 
bei kultūrą (meną, literatūrą, kalbą, muziką ir pan.) turkų, lietuvių, anglų, vokiečių 
ir rusų kalbomis. 

Organizuojamos turkų filmų peržiūros, debatai, seminarai, įvairūs teminiai 
vakarai. Centre galima maloniai ir įdomiai praleisti laiką, užmegzti naujų pažinčių 
ir pagilinti Turkijos kultūros žinias, patobulinti turkų kalbos gebėjimus bendraujant 
su dėstytojais ir Lietuvoje gyvenančiais turkais. Yra galimybė organizuoti turkų 
folkloro šokių studiją. 

Daugiau informacijos 
 » Baltistikos katedra, tel. (8 5) 268 7211, www.flf.vu.lt/bk 
 » Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, el. paštas bonifacas.stundzia@flf.vu.lt 

 » Doc. dr. Galina Miškinienė, el. paštas galina.miskiniene@flf.vu.lt,                                 
vytogas@delfi.lt 
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Lietuvių filologijos ir užsienio (turkų) kalbos studijos suteikė galimybę 
ne tik išmokti turkų kalbą, bet ir pažinti egzotiškos šalies kultūrą. 
Studijuodama daug keliavau. Noras pažinti 
Osmanų imperijos vaizduojamojo meno ištakas 
mane nuvedė net iki Irano. Turiu pripažinti, kad 
būdama studentė pirmenybę teikiau užsienio 
kalbos mokymuisi, tačiau dabar nepaprastai 
džiaugiuosi, kad pagrindinė studijų kryptis vis 
dėlto buvo lituanistika. Įgytos lietuvių filologijos 
žinios dabar man praverčia daugelyje gyvenimo 
atvejų. 

Justina Pilkauskaitė-Kariniauskienė 
Orhano Pamuko knygų vertėja 

Stojant į universitetą Lietuvių filologija ir turkų kalba 
buvo mano pirmas pasirinkimas. Dar mokykloje 
žinojau, kad noriu studijuoti užsienio kalbą, o 
turkų kalba ir kultūra pasirodė ypač įdomios. 
Ekonominiai ir kultūriniai santykiai tarp Turkijos ir 
Lietuvos kasdien plečiasi, atsiranda vis daugiau 
naujų karjeros galimybių. O gerai mokančių turkų 
kalbą Lietuvoje vis dar labai mažai. Manau, tai 
yra viena iš priežasčių, kodėl verta pasirinkti šią 

specialybę. Be to, dabar magistratūros studijas tęsiu Dokuz Eylül 
universitete Turkijoje.

Jovita Dudonytė, 
Lietuvių filologijos ir turkų 
kalbos absolventė
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Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Puikiai išmoksite prancūzų kalbą, išsamiai susipažinsite su prancūzų 

literatūra, prancūziškai kalbančių šalių kultūra, o kalbotyros, lotynų kalbos, 
Antikinės literatūros ir kitų dalykų studijos suteiks tvirtus filologijos pagrindus.

Turėsite puikių galimybių susirasti įdomų darbą. Mūsų absolventai dirba 
kultūros ar švietimo srityje, leidyboje ar žiniasklaidoje: jie verčia ir redaguoja 
knygas bei dokumentus, moko prancūzų kalbos... Taip pat galėsite įsidarbinti 
kurioje nors Lietuvos ar Europos Sąjungos institucijoje, gal Lietuvos vyriausybėje, 
Užsienio reikalų ministerijoje, gal Briuselyje, Liuksemburge ar Strasbūre, o gal 
Prancūzijos ambasadoje. 

Ką siūlome?
Studijuosite pažengusiųjų grupėje arba mokysitės prancūzų kalbos „nuo 

nulio“. „Pradinukams“ siūlome aktyvaus mokymosi metodus, intensyvų darbą ir 
jaunų bei energingų dėstytojų entuziazmą.

Nuo antro kurso galėsite rinktis:
• gilinamąją specializaciją – išsamiau studijuoti įvairius prancūzų filologijos 

aspektus ir keletą kitų senųjų bei naujųjų kalbų ir literatūrų;
• kitos krypties gretutines studijas ir siekti dvigubo bakalauro laipsnio.

Studijuojate kitą kryptį, bet domina 
prancūzų gretutinės studijos?
Pasirinkę Prancūzų kalbos ir kultūros gretutines studijas, galite įgyti dvigubą 

(pagrindinės studijų krypties ir prancūzų kalbos) bakalauro laipsnį. Pagal kalbos 
mokėjimo lygį sudaromos dvi grupės: pažengusiųjų ir pradedančiųjų.

Daugiau informacijos
 » Prancūzų filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7232, www.flf.vu.lt/pfk  
 » Prof. dr. Genovaitė Dručkutė, el. paštas pranckatedra@flf.vu.lt
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Prancūzų filologiją pasirinkau todėl, kad visuomet 
žavėjausi šios šalies kultūra, prancūzų meile 
gyvenimui ir mokėjimu kasdienybę paversti 
švente. Pasirinkau spontaniškai, nemąstydama 
apie karjeros galimybes. Dabar save galėčiau 
kaltinti lengvabūdiškumu, tačiau... nematau 
reikalo. Ketveri metai, praleisti senuosiuose VU 
rūmuose, man suteikė daug. Žinoma, visų pirma 
įvaldžiau prancūzų kalbą. Tačiau tai nebuvo 
pagrindinis tikslas - siekiau plataus humanitarinio 
išsilavinimo, galimybės pažinti kitą šalį. Nemažą 
programos dalį sudaro lingvistiniai dalykai, tačiau 

ERASMUS programos dėka pusmetį praleidau Prancūzijoje. Šis laikas 
suteikė galimybę įsilieti į prancūzų bendruomenę, pajausti šalies dvasią, 
žmonių mentalitetą ir... sukėlė norą ten sugrįžti. Tuos, kurie neplanuoja 
savo gyvenimo padieniui, kurie žavisi prancūzų kalba, literatūra ir pačia 
Prancūzija, šios studijos įkvėps.

Veronika Vasiljeva,
Prancūzų filologijos absolventė

Filologijos studijos senojo Vilniaus širdy – dovana 
mano jaunystei, jaudinantis studentiškas laikas, 
kurio metu atsivėrė Pasaulis, gimė didžiosios ir 
mažosios iliuzijos, nusitiesė kelias iki pat Paryžiaus. 
Universitete įgytas pasitikėjimas toliau keliauti su 
prancūzų kalba nuvedė iki kino, iki jo įsisiūbavusio 
lopšio kinematografijos šalyje, kur kažkada broliai 
Liumjerai parodė „gyvą“ traukinio atvykimą į stotį, 
o panikuojantys žiūrovai spruko iš salės...

Jurga Vilė,
Prancūzų instituto Lietuvoje darbuotoja
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Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Rusų kalba pagal ja kalbančiųjų skaičių pirmauja tarp slavų kalbų ir yra viena 

labiausiai paplitusių kalbų visame pasaulyje. Ši kalba priklauso šešioms oficialioms 
JTO kalboms ir yra kitų tarptautinių organizacijų oficiali kalba. Ja kalba beveik 300 
milijonų žmonių. Maždaug pusei iš jų rusų kalba yra gimtoji.

Ne tik puikiai išmoksite rusų kalbą, bet ir gerai išmanysite rusų literatūros 
ir kultūros lobyną: rusų rašytojai yra garsūs visame pasaulyje savo įspūdingais ir 
intriguojančiais kūriniais. Susipažinsite ir su Lietuvos rusų kalba, literatūra, kultūra.

Rusistų paklausa Lietuvoje yra didelė tiek dėl Lietuvos rusų bendruomenės, 
tiek dėl Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo bei kultūrinių mainų. Baigę studijas 
padėsite plėtoti politinio, ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius, nuo 
senų laikų siejančius mūsų šalis, gal dirbsite Lietuvos rusų žiniasklaidoje, kultūros, 
švietimo srityje, o gal profesinis kelias nuves tarptautinių organizacijų link.

Ką siūlome?
Studijuosite pažengusiųjų grupėje arba mokysitės rusų kalbos „nuo nulio“, 

grupės sudaromos ir programa adaptuojama pagal kalbos mokėjimo lygį. 
Nuo antro kurso galėsite rinktis:

• gilinamąją specializaciją ir išsamiau studijuoti įdomius rusų filologijos 
aspektus ir keletą kitų senųjų bei naujųjų užsienio kalbų ir literatūrų;

• kitos krypties gretutines studijas ir siekti dvigubo bakalauro laipsnio, pvz. 
rusų filologijos ir anglų kalbos, rusų filologijos ir senosios graikų kalbos ar 
kt.

Studijuojate kitą kryptį, bet domina rusų 
filologijos gretutinės studijos?

Kitų krypčių studentams siūlome šias gretutinių studijų programas:
• Rusų filologiją (rekomenduojama filologams, bet gali rinktis ir kiti);
• Rusų kalbą pažengusiesiems ir pradedantiesiems (visų krypčių studentams);
• Rusų literatūrą, dėstomą rusų ar lietuvių k. (visų krypčių studentams). 

Daugiau informacijos
 » Rusų filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7224, www.flf.vu.lt/rfk 
 » Doc. dr. Pavel Lavrinec, el. paštas pavel.lavrinec@flf.vu.lt
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Rusų filologijos studijos man davė labai 
daug, pradedant kalbos lavinimu, kasdiene 
praktika, baigiant rusų kultūros pažinimu. 
Tai  –  puikus pasirinkimas tiems, kuriems 
patinka rusų kalba ir kurie nori pažinti ją nuo 
susidarymo iki šiuolaikinės kalbos. Būtent 
tuo šios studijos yra įdomios –  mokomasi 
ne tik to, kas buvo prieš daugybę metų, 
bet analizuojama ir šiuolaikinė spauda, 
naujausios kalbos tendencijos. Būsimiesiems 
studentams palinkėti galiu tik noro mokytis 
ir pažinti, nes visa kita jiems bus suteikta 
geriausiomis sąlygomis. 

Jolita Sidaraitė-Petravičienė,
Rusų filologijos absolventė

Filologija – tai beribė žinių apie pasaulį jūra. 
Jums atrodo, kad studijuojate tik kalbą ar 
literatūrą? Ne, išties gaunate daug daugiau, 
nes besimokydami kalbos susipažįstate su 
ja kalbančios tautos kultūra, papročiais, su 
šalies, kurioje ji gyvena, praeitimi ir, galima 
sakyti, netgi šiek tiek praskleidžiate ateities 
skraistę. Būsimiesiems studentams linkiu, kad 
ateityje sugebėtų tinkamai taikyti Filologijos 
fakultete įgytas žinias ir gebėjimus. 

Edvard Saško,
dramaturgas
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Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
• Čia kalbame lietuviškai, angliškai, daniškai, islandiškai, norvegiškai, švediškai 

ir suomiškai, kalbų mokomės modernioje audiovizualinėje laboratorijoje. 
Turime didžiausią skandinavistikos biblioteką Lietuvoje – naujausių 
vadovėlių, žodynų, mokslinės ir grožinės literatūros bei vertimų kolekciją.

• Skatiname studentų kritinį mąstymą ir savarankiškumą, atvirumą kitoms 
kultūroms, toleranciją kitai nuomonei. 

• Beveik visi studentai išvyksta į Skandinavijos universitetus ir į vasaros kalbų 
kursus pagal ERASMUS mainų programą arba įvairius projektus.

• Nuolat kviečiame žinomus profesorius iš Skandinavijos ir kitų šalių, rengiame 
susitikimus su skandinavų rašytojais; nuolat vyksta įvairūs seminarai, 
konferencijos ir Skandinavistikos centro šventės, dalyvaujame projektuose. 
Bendradarbiaujame su kolegomis iš Aarhuso, Berlyno, Geteborgo, 
Helsinkio, Kopenhagos, Maskvos, Oslo, Sankt Peterburgo, Stokholmo ir 
kitų universitetų; mus remia Danijos Mokslo ministerija, Švedijos institutas, 
Norvegijos Užsienio reikalų ministerija, Šiaurės šalių Ministrų Taryba, kitos 
institucijos ir organizacijos.

Ką siūlome?
Skandinavistikos programa turi šiuos variantus: danų, norvegų, švedų.
Nuo antro kurso galėsite rinktis:

• gilinamąją specializaciją – išsamiau studijuoti įvairius skandinavų kalbų, 
kalbotyros, literatūros, istorijos ir kultūros aspektus, keletą kalbų;

• kitos krypties gretutines studijas ir siekti dvigubo bakalauro laipsnio.

Studijuojate kitą kryptį, bet domina skandinavistika?
Siūlome Skandinavistikos (danų, norvegų, švedų ir suomių) gretutines 

studijas.

Daugiau informacijos
 » Skandinavistikos centras, tel. (8 5) 268 7235, www.skandinavistika.flf.vu.lt
 » Vedėja dr. Rasa Baranauskienė, el. paštas rasa.baranauskiene@flf.vu.lt 
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Esu tikrai patenkinta savo pasirinkimu. 
Studijavome danų kalbą, skandinavų kultūrą 
bei literatūrą, sulaukėme daug kviestinių 
svečių iš Skandinavijos. Tai padėjo neprarasti 
motyvacijos. Skandinavistikos centras yra 
nedidelis, todėl visi tarpusavyje vieni kitus 
pažįsta ir jaučiasi Universitete lyg antruose 
namuose. Dėstytojai yra geranoriški, visada 
pasirengę padėti studentui, susidomėjusiam 
tam tikra tema, ar šiaip, iškilus klausimui. 
Baigus studijas galima įsidarbinti vienoje 

iš skandinavų įmonių, kurių Lietuvoje pastaruoju metu atsiranda 
vis daugiau. Šios studijos – geras pasirinkimas tiems, kurie domisi 
skandinavų kultūra, myli užsienio kalbas, yra plačių pažiūrų ir pasirengę 
nemažai dirbti savarankiškai.

Monika Zaicevaitė,
CSC Telecom analitikė

Pasirinkę vienos iš skandinavų kalbų 
studijas, atversite duris į visą skandinavų 
kultūros pasaulį. Visa, ko reikia, tai atvira 
širdis ir didelis smalsumas pažinti. O 
būsimiems studentams linkiu turėti 
svajonę ir jos nepaleisti.

Eglė Išganaitytė,
literatūros vertėja, 2008 m. PEN centro 
premijos „Vertėjo krėslas“ laimėtoja
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Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Ši studijų programa yra nauja (pirmasis priėmimas vyko 2012 m.) ir unikali. 

Priimami kandidatai, kurie mokykloje mokėsi anglų kalbos kaip pirmosios užsienio 
kalbos. Antroji studijuojama užsienio kalba kiekvienais metais vis kita. Šiemet 
tai – vokiečių kalba, kadangi rinkoje jaučiamas vokiečių kalbą mokančių vertėjų 
trūkumas. Šios kalbos studijos pradedamos „nuo nulio“. 

Ką siūlome? 
Įdomias studijas, vertimo įgūdžių, dviejų užsienio kalbų kompetencijų ir 

gebėjimų ugdymą.  Mūsų studentai turi daug galimybių pagal mainų programas 
išvykti semestro ar metų studijų į geriausius užsienio universitetus, su kuriais 
Filologijos fakultetas yra pasirašęs daugiau nei 100 bendradarbiavimo sutarčių. 

Vertimo absolventai yra kvalifikuoti vertėjai, atitinkantys šiuolaikinės 
visuomenės poreikius: įgytos kompetencijos leidžia jiems dirbti vertimo biuruose, 
redakcijose, leidyklose, turizmo ir kelionių biuruose, užsienio šalių atstovybėse, 
taip pat kitose įmonėse ir įstaigose, kur reikalingas puikus gimtosios ir užsienio 
kalbų mokėjimas, tarpasmeniniai gebėjimai ir tarpkultūrinės žinios. Galima tęsti 
studijas Vertimo ir kitose magistro studijų programose. 

Daugiau informacijos
 » Vertimo studijų katedra, (8 5) 268 7245, www.vsk.flf.vu.lt 
 » Doc. dr. Nijolė Maskaliūnienė, el. paštas nijole.maskaliuniene@flf.vu.lt 

Vertimo studijos – didelis iššūkis sau pačiam, reikia 
daug ryžto gilintis į anglų kalbos subtilybes ir kartu 
mokytis antrąją užsienio kalbą. Tačiau kasdien vis 
labiau džiaugiuosi savo studijuojamu dalyku – juk 
turiu galimybę studijuoti senuosiuose Universiteto 
pastatuose, mokytis iš geriausių specialistų, kurie 
yra itin draugiški ir supratingi, bendrauti su pačiais 
įdomiausiais žmonėmis ir svarbiausia  –  įgyti konkrečią, 
vertėjo, profesiją kartu su plačiu humanitariniu 
išsilavinimu.   

Greta Petružytė,
Vertimo studentė
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Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Vokiečių filologijos studijos suteiks galimybę ne tik puikiai išmokti vokiečių 

kalbą, bet ir įgyti tvirtus vokiečių kalbotyros pagrindus bei išsamiai susipažinti su 
vokiškai kalbančių šalių literatūra, kultūra, visuomeniniu ir politiniu gyvenimu. 

Turėsite galimybę patobulinti savo žinias ir gebėjimus geriausiuose Vokietijos 
ar Austrijos universitetuose, su kuriais bendradarbiauja Vokiečių filologijos katedra, 
taip pat išvykti pagal mainų programą į kitus Europos universitetus. 

Nuo antro kurso galėsite rinktis kitos krypties gretutines studijas – siekti 
dvigubo bakalauro laipsnio, pvz., vokiečių filologijos ir anglų kalbos, vokiečių 
filologijos ir skandinavistikos ar kt.

Ką siūlome?
Ši programa skirta tiems, kurie mokėsi vokiečių kalbos mokykloje, kalbos 

kursuose, Vokietijoje ar kitur, taip pat nelaikiusiems vokiečių kalbos brandos 
egzamino. Be to, nuo 2013 m. į šią studijų programą priimami ir „nulinukai“, t. y. 
tie, kurie nėra mokęsi vokiečių kalbos ir nori jos išmokti.

Baigus studijas, bus suteiktas vokiečių filologijos bakalauro laipsnis, o 
įvykdžius gretutines studijas – vokiečių filologijos ir kitos krypties bakalauro laipsnis. 
Be to, besidomintieji pedagoginiu darbu galės pasirinkti dalyko pedagogikos 
gretutines studijas ir jas įvykdę įgyti vokiečių filologijos ir dalyko pedagogikos 
bakalauro laipsnį bei pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Studijuojate kitą kryptį, bet domina vokiečių 
kalbos gretutinės studijos?
Kitų krypčių studentams siūlome šias gretutinių studijų programas:

• Vokiečių filologiją (daugiau dėmesio skiriama vokiečių kalbotyrai ir 
literatūrai, labiau rekomenduojama filologams, bet gali rinktis ir kiti);

• Vokiečių kalbą ir kultūrą pradedantiesiems ir pažengusiesiems (visų 
krypčių studentams). 

Daugiau informacijos
 » Vokiečių filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7230, www.flf.vu.lt/vfk 
 » Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, el. paštas diana.sileikaite@flf.vu.lt
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Šios studijos – ypatingos savo visapusiškumu. Čia 
yra ir kultūros studijų nuo giliųjų viduramžių iki 
šiandienos realijų, ir gramatikos, ir kalbos mokymo, 
ir vertimo, ir literatūros, politikos, geografijos, 
istorijos, ekonomikos... Žodžiu, daugybė žinių ir 
gebėjimų, kurias suteikia nuostabus kolektyvas 
jaunų ir įdomių dėstytojų, pasirūpinančių, kad 
per paskaitas nemiegotum. Studijuojančiajam 
vokiečių filologiją tikrai nėra nuobodu (ypač, kai labiau supranti, ką čia 
veiki ir kuomet susibendrauji su dėstytojais), o ją baigusiajam – nėra 
sunku prisitaikyti šiandieniniame pasaulyje, juolab, kad ir vokiečių 
kalbos poreikis dabar tik auga. 

Kristina Sagaidak,
ekologinio švietimo žurnalo 

"Ozonas" korespondentė

Vokiečių filologijos studijoms senajame Vilniaus 
universitete esu dėkinga už rimtą universitetinį 
išsilavinimą, stiprų pagrindą, kuriuo galiu remtis 
iki šiol. Gana plačios studijos atveria dideles 
galimybes rinktis būsimą darbą, atsižvelgiant į 
kiekvieno gabumus ir polinkius, leidžia atsiskleisti 
asmenybei. O tai ir yra svarbiausia! 

Nijolia Buinovskaja,
Vilniaus Goethe’s instituto Lietuvoje 

Kalbos skyriaus vadovė
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magistrO stUDiJŲ 
PRogRaMoS
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ANGLISTIKA (VYKDOMA ANGLŲ KALBA)

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Programa skirta humanitarinių ir socialinių mokslų srities universitetinių 

studijų absolventams, įgijusiems ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 
Būtina labai gerai mokėti anglų kalbą, nes visi dalykai dėstomi anglų kalba. 
Neanglistinių studijų absolventai stodami pateikia anglų kalbos mokėjimą 
patvirtinantį dokumentą ar pažymėjimą (IELTS, TOEFL, CAE, CPE, ALTE).

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus anglų literatūros, kalbotyros ir 
kultūros specialistus, gebančius dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą mokslo 
ir švietimo įstaigose ar platesnėje kultūrinės komunikacijos erdvėje (žiniasklaidoje, 
leidyboje, kultūros organizacijose).

Ką siūlome?
PRIVALOMIEJI DALYKAI. Kultūros studijos. Semantika ir pragmatika. 

Viktorijos epochos romanas ir jo šiuolaikinės transformacijos. Mokslinių tyrimų 
metodai. XX a. anglų romanas: nuo modernizmo iki postpostmodernizmo. Politinis 
diskursas. Multikultūralizmas literatūroje: teorija ir interpretacija. Variantiškumas 
kalboje. Mokslo tiriamasis darbas. Magistro baigiamasis darbas.

PASIRENKAMIEJI DALYKAI. Dalykinės kalbos teorija. Fantazija, mitas 
ir pasaka šiuolaikinėje Britanijos prozoje. Literatūros teorija. Mokslinio teksto 
kūrimas. Postkolonializmas ir literatūra. Postmodernios parodijos poetika.                                  
XX amžiaus amerikiečių literatūra. Istoriografinė metaliteratūra anglų kalba. Kalbos 
filosofija. Kanados studijos. Kognityvistika. Kontrastyvinė gramatika: modalumas. 
Medijų studijos ir tekstas. Šiuolaikinė amerikiečių poezija. Veiksmažodžio 
komplementacija: forma ir reikšmė. Literatūra ir vizualieji menai.

Visi dalykai dėstomi anglų kalba, todėl ši programa yra atvira studentams iš 
užsienio. Studijuojant mokomasi tarpkultūrinės komunikacijos realiose situacijose.

Kvalifikacinis laipsnis
Anglistikos magistras.
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Ko išmoksite?
• Orientuotis šiuolaikinių anglistikos studijų erdvėje;
• suvokti skirtingų kultūrinių tradicijų visuomenės palikimą;
• analizuoti, interpretuoti ir vertinti anglų kalbos ir anglakalbių šalių kultūros 

bei literatūros problemas, šiuolaikinius kalbotyros, kultūros ir literatūros 
reiškinius tarptautinių procesų kontekste;

• savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teorinius principus praktikoje;
• nuolat mokytis, tobulinti įgytas kompetencijas bei siekti naujų.

Veiklos perspektyvos
Akademinė sritis (literatūros, kultūros ir kalbotyros moksliniai tyrimai, 

dėstymas), praktinis įgytų žinių taikymas (literatūros rengimas publikuoti, 
tekstologinė, leidybinė veikla, darbas literatūros archyvuose, muziejuose ir 
bibliotekose bei įvairiose organizacijose ir institucijose). Galima tęsti studijas 
humanitarinių ar socialinių mokslų doktorantūroje.

Daugiau informacijos
 » Anglų filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7228, www.flf.vu.lt/AFK 
 » Prof. Aurelija Usonienė, el. paštas aurelia@usonis.lt

Anglistikos studijos – lyg labirintas: prireiks daug pastangų, 
kad sugebėtum iš jo rasti kelią, bet... jeigu esi pasiruošęs 
pažinti pasaulį anglų kalba, ši programa yra kaip tik Tau. 
Čia nebesimokysi gramatikos arba akademinio rašymo, 
čia Tau neturėtų būti naujovė pagrindinės semantikos, 
pragmatikos, literatūros ir kitų dalykų teorijos. Tai programa, 
kuri suteiks galimybę ne tik susipažinti, bet ir kritiškai 
pažvelgti į naująsias kalbotyros, literatūros ir kultūros studijų 
kryptis, analizes, tendencijas bei globalizacijos apimtą 
daugiakultūrį pasaulį. Tad jeigu iš tikrųjų esi pasiruošęs ne visada rasti atsakymus 
į visus klausimus ir, turėdamas savo idėjų, išdrįsti (nors ir tyliai) nesutikti su tuo, 
kas rašoma straipsniuose ir knygose, prisijunk prie mūsų pasivaikščiojimo ne tik 
Filologijos fakulteto, bet ir kalbotyros, literatūros, kultūros labirintais, nes čia gali 
surasti savo kelią žinių ir akademinių svajonių išsipildymo link.

Valerija Sinkevičiūtė,
Anglistikos pirmosios laidos absolventė,

Antverpeno universiteto IPrA pragmatikos tyrimų centro doktorantė
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BENDROJI KALBOTYRA

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Programa skirta pirmiausia filologams, įgijusiems bakalauro kvalifikacinį 

laipsnį. Tokie kandidatai priimami be papildomų reikalavimų. Kitų krypčių 
absolventai laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą. Šios kvalifikacijos siekiantys 
asmenys turi domėtis kalbotyra, nuolat tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus.

Programos tikslas – rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius 
aukščiausios kvalifikacijos kalbotyros specialistus, sistemingai ir metodiškai 
gilinant studentų filologinę kompetenciją, įgytą pirmosios pakopos studijų metu. 
Klasikinė ir fundamentinė magistro studijų bendrosios kalbotyros programa yra 
orientuota į modernią ir šiuolaikinę bendrąją kalbotyrą

Ką siūlome?
Bendroji kalbotyra tiria kalbą ir kalbas, jų universalias savybes, šių 

savybių pasireiškimą konkrečių kalbų sistemose, kalbos vietą individo raidoje, 
kalbos funkcionavimo dėsningumus visuomenėje, kalbų vartojimą besikeičiant 
socialinėms sąlygoms, lingvistinių žinių panaudojimą technologinėje aplinkoje. 
Programos turinį sudaro du dalykų blokai. 

PRIVALOMIEJI DALYKAI. Šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai. 
Bendroji fonologija. Bendroji morfologija. Bendroji sintaksė. Semantika ir 
pragmatika. Kalbų tipologija. Mokslo tiriamasis darbas. Magistro baigiamasis 
darbas. 

PASIRENKAMIEJI DALYKAI. Etimologija. Stilistika ir retorika. Gramatikos 
teorija. Morfonologija. Kalbos raida. Kalbos filosofija. Terminologija. Leksikografija. 
Etnolingvistika. Variantiškumas kalboje. 

Studentai renkasi po 1–2 dalykus rudens arba pavasario semestre.
Paskutinis semestras skirtas tik magistro darbui, kurio apimtis – 30 kreditų.

Kvalifikacinis laipsnis
Bendrosios kalbotyros magistras.

Veiklos perspektyvos
Galėsite dirbti mokslo tiriamąjį darbą aukštosiose mokyklose, 

humanitariniuose mokslo institutuose, kolegijose; dirbti įvairiose švietimo, kultūros 
įstaigose, atsižvelgdami ir į mokslo tradiciją, ir į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, ir 
įgytas žinias pritaikyti kitose, su kalbotyra susijusiose profesinėse srityse, pvz., 
leidybos, tekstologinės veiklos, lingvistinės ekspertinės veiklos, t. y. ten, kur 
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reikalingas geras lingvistinis pasiruošimas ir išsamios kalbotyros žinios. Svarbu 
akcentuoti pagal klasikinį modelį parengtų specialistų svarbą ne tik filologijoje, 
bet ir kitose humanitarinių, socialinių ir tiksliųjų mokslų srityse.

Daugiau informacijos
 » Lietuvių kalbos katedra, tel. (8 5) 268 7212, www.lkk.flf.vu.lt 
 » Anglų filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7228, www.flf.vu.lt/AFK
 » Prof. Aurelija Usonienė, el. paštas aurelia@usonis.lt

Baigusi Lietuvių filologijos studijas nedvejodama 
stojau į Bendrąją kalbotyrą – studijų programa 
pasirodė patraukli ir kol kas tikrai pateisino 
lūkesčius. Patinka tai, kad suteikiama galimybė 
gilintis į konkretų dalyką, taip pat analizuoti 
bendrąjį kalbų modelį, lyginti skirtingus požiūrius į 
lingvistiką, dirbti su kompetentingais, atsidavusiais 
dėstytojais. Šios studijos iš esmės skiriasi nuo mano 
bakalauro programos. O svarbiausia, kad įgytas 
žinias nuolat panaudoju darbe!

Rūta Pileckytė,
Bendrosios kalbotyros absolventė

„Bendroji kalbotyra... Mmm... Kas tai?  Tiksliai 
nežinau, bet kažkas nauja.“
Taip skambėjo mano atsakymas prieš pradedant 
studijuoti magistrantūroje. Paskui, jau studijų 
metu, paklausta, kas yra ta bendroji kalbotyra, 
atsakydavau: „Tai mokslas apie visas pasaulio 
kalbas.“ Ar tai įmanoma? Pasirodo, kad taip. 
Studijuodama supratau, kokios vis dėlto panašios 
pasaulio kalbos. Kalba – tai pasaulio atspindys, o 
pasaulis juk vienas.

Indrė Makauskaitė,
Bendrosios kalbotyros CUM LAUDE diplomantė
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DALYKINĖ (TEISĖS) KALBA (VOKIEČIŲ)

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Studijų programa skirta asmenims, įgijusiems ne žemesnį kaip bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį, gerai mokantiems vokiečių kalbą. Visi kandidatai laiko vokiečių 
kalbos stojamąjį egzaminą. 

Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos filologus, gebančius dirbti 
mokslo tiriamąjį darbą, tirti dalykinę (teisės) kalbą ir analizuoti, interpretuoti, 
rengti, versti bei redaguoti įvairių tipų ir stilių teisinius tekstus vokiečių ir lietuvių 
kalbomis, taikant dalykinės kalbos teorijos ir teisės žinias.

Ką siūlome?

PRIVALOMIEJI DALYKAI. Dalykinės kalbos teorija, Konstitucinės ir 
administracinės teisės kalba, Civilinės tiesės kalba, Civilinio proceso teisės 
kalba, Tarptautinė ir ES teisės kalba, Darbo ir socialinės apsaugos teisės kalba, 
Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės kalba, Lietuvų kalbos kultūra, 
Terminologija, Gretinamoji gramatika, Mokslinis tiriamasis darbas

PASIRENKAMIEJI DALYKAI. Teisinis argumentavimas, Sutračių rengimas: 
praktiniai aspektai, Vertimo teorija, IT taikymas verčiant, Teisės tekstų vertimas, 
Diskurso analizė, Leksikografija, Lingvistinė pragmatika, Kognityvinė lingvistika, 
Vokiečių kalbos modalumo raiška, Stilistika ir retorika, Sociolingvistika, Bendravimo 
psichologija

Kvalifikacinis laipsnis
Dalykinės kalbos magistras.

Ko išmoksite?
• Lyginti ir vertinti skirtingų valstybių teisės sistemas, politinį, socialinį ir 

ekonominį gyvenimą oficialiose ir neoficialiose komunikacinėse situacijose;
• suprasti, analizuoti, referuoti, kurti ir redaguoti įvairių rūšių ir stilių teisinius 

tekstus vokiečių ir lietuvių kalbomis;
• integruoti ir generuoti naujas idėjas ir naujus sprendimus;
• argumentuotai raštu ir žodžiu išdėstyti savo idėjas referatuose, 

pranešimuose, diskusijose;
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• reikšti savo požiūrį į keliamą problemą ir jį pagrįsti bei apginti;
• versti raštu ir žodžiu iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į 

vokiečių kalbą; 
• savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teoriją praktikoje;
• nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus bei siekti naujų;
• bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir komandoje.

Veiklos perspektyvos
Galėsite dirbti vertėjais, konsultantais, pareigūnų padėjėjais ES ir 

tarptautinių organizacijų institucijose, nacionalinėse valstybinėse valdžios ir 
valdymo institucijose, advokatų ir notarų biuruose, teismuose, vertimų biuruose 
ar savarankiškai.

Daugiau informacijos
 » Vokiečių filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7230, www.flf.vu.lt/vfk 
 » Doc. dr. Vaiva Žeimantienė, el. paštas vaiva.zeimantiene@flf.vu.lt

Dalykinės (teisės) kalbos studijos man buvo 
nepaprastai įdomios ir svarbios. Labiausiai žavėjo 
tai, kad studentams buvo suteikta galimybė ne tik 
išmokti taisyklingos vokiečių teisės kalbos, įsigilinti į 
jos sistemos ypatumus, suvokti teisės kalbos funkciją 
ir jos vietą kalbos hierarchijoje, bet ir įgyti teisės žinių, 
susipažinti su pagrindinėmis teisės šakomis ir teisinės 
sistemos visuma. Tai buvo lyginamosios dviejų šalių, 
Lietuvos ir Vokietijos, teisės kalbų bei teisės sistemų 
studijos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad dėstytojai 
visada palaikydavo studentų nuomones ir požiūrius į 
įvairius dalykus. Tai sukurdavo itin pozityvią ir draugišką 
atmosferą, skatinančią su malonumu mokytis naujų 
dalykų, diskutuoti, kurti bei pristatyti savo vizijas. 
Manau, man labai pasisekė, jog turėjau galimybę studijuoti dalykinę teisės kalbą.

Tatjana Charlampovič-Lobanovienė,
DTK (vokiečių) absolventė,

magistro darbas įvertintas Miunsterio „Balticum“ fondo premija
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INTERMEDIALIOS LITERATŪROS STUDIJOS*

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Programos tikslas – rengti kvalifikuotus literatūros ir kultūros specialistus, 

interpretatorius, išmanančius literatūrą ir jos kontekstus, suvokiančius įvairiapusį 
literatūros procesualumą, gebančius profesionaliai ir originaliai ją analizuoti, 
suvokiančius naujausių literatūros ir meno technologijų svarbą šiuolaikinėje 
visuomenėje, atitinkančius Europos ir pasaulio literatūros, taip pat lietuvių 
literatūros, kultūros ir meno specialistų kvalifikacinius standartus. Siekiama suteikti 
studentams galimybę literatūrą suvokti ne tik kaip klasikinį pažinimo fundamentą, 
bet ir kaip esminę šiuolaikinės humanitarinės kultūros egzistavimo būdą tiek 
senųjų medijų (knygų, piešinių, ikonų), tiek naujųjų elektroninių technologijų (kino, 
foto, kompiuterių) ir teorinių sistemų epochoje.

Įgijusieji filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį priimami be papildomų 
reikalavimų. Kitų krypčių absolventai, studijavę bent du literatūros dalykus, pateikę 
tai įrodantį dokumentą ir studijų dalykų aprašus, dalyvauja konkurse be stojamojo 
egzamino. Visi kiti kandidatai laiko stojamąjį egzaminą.

Ką siūlome?
PRIVALOMIEJI DALYKAI. Kultūros teorija. Modernizmo ir avangardizmo 

paradigma Vakarų Europos ir lietuvių kultūroje. Naratologija: literatūra, kinas, 
reklama. Intermedialumas: literatūra, tapyba, kinas. Menų dialogas šiuolaikinėje 
lietuvių kultūroje. Vizualumo kultūra. Reikšminė diskursų analizė. Diskurso 
dirbtuvės. Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimų aspektai. Šiuolaikinės diskurso ir 
teksto teorijos. Mokslo tiriamasis darbas. Magistro baigiamasis darbas.

PASIRENKAMIEJI DALYKAI. Lėlės medijų sistemoje. Psichoanalitinė meno 
kritika. Miesto diskursai: sociumas ir kultūra. Žaidimo teorija ir literatūra. Kino 
semiotika. Mišrieji šiuolaikinės literatūros diskursai. Paraliteratūra. Literatūra ir 
skaitmeninės technologijos. Rytų ir Vidurio Europos kino intertekstai. Kasdienybės 
refleksija: lietuvių eseistika. Kultūrinė atmintis ir dokumentika. Drama tarp 
literatūros ir teatro.

Kvalifikacinis laipsnis
Literatūrologijos magistras.

Ko išmoksite?
• Apibrėžti literatūros (daugiausia lietuvių literatūros, tačiau tai gali būti ir 

klasikinė, ir šiuolaikinė pasaulio literatūra) ir kitų šiuolaikinių menų – kino, 

*2014 m. priėmimas į šią studijų programą nebus vykdomas
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teatro, dailės – bei technologijų kuriamą šiuolaikinės kultūros sampratos 
modelį; lyginti skirtingų literatūros žanrų, srovių ir krypčių, literatūros ir kitų 
menų sąveikos medijose principus ir galimybes, suvokti jų tarpdisciplininius 
ryšius, analizės ir reprezentacijos būdus literatūrinėje ir kultūrinėje spaudoje;

• išanalizuoti literatūros teksto kaitos galimybes, sukurti šiuolaikine literatūros, 
meno, kultūros teorijos samprata grįstą sisteminį požiūrį į literatūros bei 
kitų menų tekstus, į skirtingus kalbėjimo būdus ir kultūros diskursus;

• nustatyti įvairių literatūrų, menų, kultūrų kanonų, žanrų ribas, ypatingas 
autorines ir autentiškas mokyklų paradigmas, skirtingų žanrų (eilėraščio, 
pjesės, romano, spektaklio, kino filmo) ir kultūrų (katalikiškosios, 
protestantiškosios, induistinės, budistinės, judėjiškosios) komunikacijos 
šiuolaikinėje visuomenėje būdus;

• savarankiškai atlikti mokslinį tyrimą.

Veiklos perspektyvos
Tapsite plačios erudicijos humanitarais, gebančiais apmąstyti daugialypius 

šiuolaikinės literatūros, kultūros ir technologijų sąryšius, lanksčiai prisitaikyti prie 
kintančių kultūros sąlygų bei kritiškai ir kūrybiškai dirbti itin plačioje šiuolaikinėje 
humanitarinėje erdvėje, daugelyje su šiuolaikine literatūra bei menu susijusių 
mokslo, meno, leidybos sričių – ne tik viešųjų ryšių atstovais ar žinybų konsultantais, 
bet ir žurnalų ar knygų leidėjais, kultūros leidinių ir renginių (pvz., televizijos 
kultūros ir literatūros laidų) redaktoriais, literatūros ir meno kritikais.

Daugiau informacijos
 » Lietuvių literatūros katedra, tel. (8 5) 268 7216, www.flf.vu.lt/llk 
 » Doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikuišienė, el. paštas audinga.tikuisiene@flf.vu.lt

Intermedialios literatūros studijos – nelengvas, bet įdomus 
pasirinkimas, skatinantis nuolat tobulėti, atsisakyti įprastų 
mąstymo klišių. Specialybė atvira ne tik filologinį išsilavinimą 
įgijusiems žmonėms, leidžianti į literatūros ir kultūros studijas 
žvelgti naujai. Ar galime ieškoti literatūros dialogo su kitų 
medijų tekstais, kitomis disciplinomis, pažinti įvairias teorines 
prieigas ir įgusti jomis naudotis? Žinoma. Kas yra literatūra greta 
vizualiųjų menų, teatro, operos, greta baleto, kino, fotografijos 
ar kitų naujausių medijų? Kaip mes galime žengti drauge su 

šiuolaikinio meno tendencijomis, kultūros teorijomis ir nepasimesti beprotiškoje 
XXI a. gausoje? Kas tos medijos: draugas ar siaubas? Tik komunikacijos priemonė 
ar šis tas daugiau? Tai yra intermedialių studijų iššūkiai ir klausimai, skatinantys 
mąstymo atvirumą, lankstumą ir imlumą naujovėms. 

Raminta Važgėlaitė,
Intermedialių literatūros studijų 

MAGNA CUM LAUDE diplomantė
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KLASIKINĖ FILOLOGIJA

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
 Vilniaus universitetas yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, turinti 

klasikinės filologijos antrosios pakopos studijas, kurias vykdo Klasikinės filologijos 
katedra. Klasikinės filologijos magistrantūros programa suteikia fundamentalų 
humanitarinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės visuomenės poreikius ir atspindintį 
šiuolaikines klasikinės filologijos mokslo tendencijas. Į antrosios pakopos klasikinės 
filologijos studijas gali stoti ir baigę kitas humanitarinės pakraipos bakalauro 
studijų programas, išlyginę studijų skirtumus.

 Magistro studijos leidžia susipažinti su graikų ir romėnų autorių inter-
pretacijos problemomis, svarbiausiais antikinės literatūros žanrais, kultūros ir civi-
lizacijos reiškiniais. Įgyti gebėjimai programos absolventams atvers galimybę tęsti 
studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje, atlikti mokslinį darbą; 
dirbti švietimo, terminologijos, leksikografijos, leidybos srityse, institucijose, for-
muojančiose švietimo ir kultūros politiką. 

Ką siūlome?
Magistro studijose toliau studijuojamos abi pagrindinės klasikinės filologi-

jos atšakos – graikų ir romėnų. Be šių privalomų disciplinų, studentams pateikia-
mas gausus dalykų pasirinkimas, leidžiantis išsamiau susipažinti su kuria nors An-
tikos kultūros sritimi (biografistika bei jos įtaka hagiografijai,  religija, filosofine 
etika, Antikos mokslo istorija, antikine istoriografija, graikų lyrika).

Studentai taip pat gali rinktis lotyniškąją LDK literatūrą, retorikos ir vertimo 
teoriją.

Kvalifikacinis laipsnis
Klasikinės filologijos magistras.

Daugiau informacijos
 » Klasikinės filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7220, www.flf.vu.lt/kfk
 » Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, el. paštas nijole.juchneviciene@flf.vu.lt
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Studijuojant klasikinę filologiją, man niekada 
nė mintis nekilo, kad baigus studijas dirbsiu 
būtent šioje srityje. Antikos studijos man 
buvo modernusis Grand Tour, – XX amžiaus 
„didžiosios kelionės“ pakaitalas. Ta kelionė 
man davė tai, kad Europoje būnu ir judu jaukiau 
ir paprasčiau; jų dėka taip pat esu atsikračius ir 
kultūrinio naivumo Lietuvos bei jos santykio su 
Europa atžvilgiu.

       
Rasa Balčikonytė,

      LR kultūros atašė Prancūzijoje

Kodėl verta studijuoti klasikinę filologiją? Kad Antikos paveldas nebūtų tik 
muziejinė senienų kolekcija, o visuomet išliktų gyvas ir aktualus, kiekviena 
mokslininkų karta jį privalo atrasti tarsi iš naujo, naujai suvokti gelminę 
jo prasmę bei reikšmę savajam laikmečiui. Šios studijos suteiks Jums 

progą apmąstyti Vakarų civilizacijos pamatus 
ir ištakas, leis kritiškai pažvelgti į šiuolaikinio 
pasaulio realijas, kurias dauguma nesusimąstę 
priima kaip duotybę. Klasikinė filologija Jus 
perkels į visiškai kitą kultūrinę erdvę su kitomis 
vertybėmis, kurias galbūt suvoksite kaip 
alternatyvą tam, kas vertinama šiuolaikiniame 
postmoderniame pasaulyje. Studijos suteiks 
Jums klasikinius gėrio ir grožio etalonus, 
išmokys gerbti ir savo gyvenime puoselėti 
racionalų mąstymą bei kritinės įžvalgos galią. Ir 
pagaliau studijuoti šią aristokratišką discipliną 
bus paprasčiausiai labai įdomu.
       Naglis Kardelis,

filosofas, Antikos tekstų vertėjas,
Lietuvių kultūros tyrimų instituto 
Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vedėjas
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LITERATŪROS ANTROPOLOGIJA IR KULTŪRA

Kodėl verta rinktis šią studijų programą
Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos filologus, formuojant 

profesionalius naujausios literatūros ir kultūros analizės, literatūros ir kultūros 
kritikos, kultūros interpretacijos ir teksto kritikos bei tiriamojo darbo gebėjimus.

Įgijusieji filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, priimami be papildomų 
reikalavimų. Kitų krypčių absolventai, studijavę bent du literatūros dalykus, pateikę 
tai įrodantį dokumentą ir studijų dalykų aprašus, dalyvauja konkurse be stojamojo 
egzamino. Visi kiti kandidatai laiko stojamąjį egzaminą. 

Ką siūlome? 
PRIVALOMIEJI DALYKAI. Literatūros antropologija. Klasikinė ir modernioji 

teksto kritika. Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, 
poststruktūralizmas. Naujųjų laikų literatūra: religinės sąmonės antropologija. 
Gyvenimo filosofija ir lietuvių literatūra. Rytų ir Vidurio Europos poezijos kanonas. 
Stačiatikių kultūra ir Vakarai. Literatūra ir politinė mintis. Mokslo tiriamasis darbas. 
Magistro baigiamasis darbas. 

PASIRENKAMIEJI DALYKAI. Biblijos ir Antikos paveldas literatūroje. 
Folkloro sąjūdis Baltijos šalyse: sakytinė istorija. Islamas ir krikščioniškoji kultūra. 
Japonų literatūra ir kultūrinė tapatybė. Juokas ir literatūra. Kaimiškojo mentaliteto 
paradigma lietuvių ir lenkų literatūroje. Lietuvos literatūra: daugiakultūrės studijos. 
Literatūriniai tapatybės modeliai. Miesto diskursai: sociumas ir kultūra. Mitokritika. 
Postmodernizmo teorija ir praktika. Viduramžių kultūros tekstai. XX a. lietuvių 
prozos studijos. Lietuvos kinas: naratyvai, vaizdai, kontekstai.

Kvalifikacinis laipsnis
Literatūrologijos magistras.

Ko išmoksite? 
• Suvokti šiuolaikinius literatūros ir kultūros procesus; analizuoti ir vertinti 

sociokultūrinius reiškinius savarankiškai ir komandoje; 
• savarankiškai tirti ir vertinti naujus kultūros sklaidos būdus ir galimybes; 

tarpininkauti populiarinant Lietuvos literatūros ir kultūros istoriją pasaulyje; 
• taikyti žinias ir analizės gebėjimus daugiadalykiniuose kontekstuose; 
• nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus bei siekti naujų. 
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Pasirinkusieji klasikinės filologijos specializaciją taip pat:
• išmanys graikų ir romėnų autorių interpretacijos problemas, vėlyvąją ir 

naująją graikų literatūrą, svarbiausius Bizantijos kultūros bruožus, Europos 
Viduramžių, Renesanso ir Baroko, taip pat LDK lotyniškąją literatūrą ir 
retoriką; 

• gebės atlikti tekstologinius tyrimus, savarankiškai analizuoti ir interpretuoti 
antikinį tekstą, suvokti istorines bei kultūrines realijas; 

• gebės versti į lietuvių kalbą ir rengti spaudai lotyniškus ir graikiškus Antikos 
bei vėlesniųjų laikų tekstus. 

Veiklos perspektyvos
Galėsite dirbti literatūros ir kultūros kritikais ir analitikais, redaktoriais, 

leidėjais, literatūros vadybininkais valstybinėse žiniasklaidos, kultūros ir mokslo 
institucijose, taip pat privačiose organizacijose. 

Daugiau informacijos 
 » Lietuvių literatūros katedra, tel. 8(5) 268 7216, www.flf.vu.lt/llk 
 » Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, el. paštas dainora.pociute@flf.vu.lt
 » Doc. dr. Audronė Kučinskienė, el. paštas audronekucinskiene@hotmail.com

Prisimenu, visada norėjau, kad, kai „išeisiu į žmones“, 
turėčiau, ką su jais kalbėti ir veikti. Literatūros 
antropologijos ir kultūros studijos man labai padėjo 
susikurti save. Dėstytojų dėka mokiausi kryptingai 
rinktis sau tinkančias teorijas, literatūros kūrinius; 
analizuoti jų bruožus ir ryšius.
Kiekvienas kurios nors tautos grožinės literatūros 
kūrėjas savitu stiliumi užrašo jo laiku aktualų savo ir 
aplinkinių žmonių būdą. Skaitymas – tai pasiaiškinimas, 
iš kur visa tai, ką turiu, ir atsiveriančios galimybės tam, 
ko dar reikia. Turėti akiratį ir jį plėsti be galo smagu!

Vilmantė Levanavičiūtė
Prof. Vandos Zaborskaitės premijos laureatė

Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių 
programų biuro vyresnioji specialistė
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RUSISTIKA (VYKDOMA RUSŲ KALBA)

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Studijų programa skirta rusų ar kitos filologijos absolventams, įgijusiems 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Būtina labai gerai mokėti rusų kalbą, kadangi visi 
dalykai dėstomi rusų kalba. 

Rusų filologijos absolventai priimami be stojamojo egzamino ir papildomų 
reikalavimų. Kitų filologijos programų absolventai priimami be stojamojo egzamino, 
o kitų krypčių absolventai laiko kalbotyros ir literatūros teorijos egzaminą. Taip pat 
abi šios stojančiųjų grupės dar turi pateikti pažymėjimą apie išlaikytą C1 lygmens 
(arba jam prilygstantį) rusų kalbos egzaminą. Jei kandidatas tokio dokumento 
pateikti negali, jis laiko rusų kalbos stojamąjį testą.

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus rusų literatūros, kalbotyros ir 
kultūros specialistus, gebančius dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą mokslo 
ir švietimo įstaigose ar platesnėje kultūrinės komunikacijos erdvėje (žiniasklaidoje, 
leidyboje, kultūros organizacijose).

Ką siūlome?
PRIVALOMIEJI DALYKAI. Bendroji ir tipologinė kalbotyra. Klasikinis rusų 

romanas. Literatūros mokslo metodologija. Moderniosios lingvistikos kryptys. 
Moderniosios rusų literatūros aktualijos. Rytai ir Vakarai rusų kultūroje. Rusų 
barokas. Rusų kalbos pasaulėvaizdis. Rusų literatūros sociologija. Semantika ir 
pragmatika. Mokslo tiriamasis darbas. Magistro baigiamasis darbas.

PASIRENKAMIEJI DALYKAI. Gogolis ir rusų romantizmas. XX amžiaus 
2-osios pusės neoficialioji rusų kultūra. Egzodo literatūra. Kalbos psichosociologija. 
LDK lingvokultūrinė raida. Mokslinio teksto kūrimas. Rusų avangardas. Rusų 
eilėdara. Rusų kalba tipologiniu aspektu. Rusų kalbos diachroninės ir sinchroninės 
atmainos. Rusų kalbos dialektologija. Lingvokultūrologija. Leksikografija. Rusų 
literatūros kritika. Rusų meno kanonas. Rusų modernizmo filosofija ir literatūra. 
Teksto teorija.

Studijos unikalios tuo, kad jos aprėpia ir regiono specifiką – rusų kalbos, 
kultūros ir literatūros savitumą Lietuvoje. Ši programa yra atvira užsienio 
studentams.

Kvalifikacinis laipsnis
Rusistikos magistras.
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Ko išmoksite?
• Orientuotis šiuolaikinių rusistikos studijų erdvėje, suvokti skirtingų kultūrinių 

tradicijų visuomenės palikimą, jo analitikų ir kritikų atsakomybę;
• analizuoti ir interpretuoti šiuolaikinius kalbotyros, kultūros ir literatūros 

reiškinius tarptautinių procesų kontekste, vertinti šiuolaikinę kultūrinę 
įvairovę;

• plėtoti naujas idėjas ir sprendimus, dalyvauti mokslinėje diskusijoje: reikšti 
savo požiūrį į keliamą problemą ir jį pagrįsti bei apginti; atlikti mokslinius 
tyrimus, analizuodami konkrečius rusų kalbos, literatūros ir kultūros 
reiškinius;

• nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus bei siekti naujų;
• bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir komandoje.

Daugiau informacijos
 » Rusų filologijos katedra, tel. (8 5) 268 7224, www.flf.vu.lt/rfk
 » Doc. dr. Jelena Konickaja, el. paštas jelkon@gmail.com

Rusistika – tai ištisas pasaulis. Šis pasaulis žavi, 
vilioja, verčia mąstyti apie opiausias žmonijos 
problemas, nusileisti į giliausius būties lygmenis 
ir pakilti į aukščiausias žmogaus proto ir talento 
sukurtas viršūnes, o svarbiausia – leidžia tyrinėti 
pasaulinio lygio literatūrą ir domėtis labai 
originalios minties raida. Magistro studijos man 
teikia didžiulį malonumą, ne tik profesinį, bet 
ir žmogiško bendravimo, ir tai leidžia vadinti 
Universitetą antraisiais namais. Studijuodamas 
rusistiką esi šiek tiek kitoks, esi originalus 
ir unikalus pasirinkęs sritį, kurios studijos iš 

esmės neišsemiamos ir gali nuvesti į tokias įdomybes, kaip absurdo 
prasmės, vaikiškumo, kalbinių žaidimų ir dirbtinių kalbų tyrinėjimai – jose 
„sparneliauju“ ir aš, o jei šis keistas žodis jus sudomino ir norite sužinoti, iš 
kur jis atsirado, rusistikos studijos – kaip tik jums!

 Inga Mitunevičiūtė,
Rusistikos CUM LAUDE diplomantė,

prezidento Antano Smetonos stipendijos laureatė
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SEMIOTIKA

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Programos tikslas – rengti kvalifikuotus diskurso analitikus, atitinkančius 

Europos ir pasaulio standartus, formuoti intelektualią asmenybę, gebančią 
integruotis į Europos ir pasaulio humanitarinių ir socialinių mokslų kontekstą, sieti 
humanitarinį išsilavinimą su kultūrinėmis ir socialinėmis visuomenės reikmėmis.

Priimami visų krypčių universitetinių studijų absolventai, įgiję ne žemesnį kaip 
kvalifikacinį bakalauro laipsnį. Be papildomų reikalavimų priimami humanitarinių 
(filologijos, filosofijos, menotyros, komunikacijos ir kt.) ir socialinių (sociologija, 
psichologija ir kt.) mokslų bakalaurai. Baigę kitas studijų programas rašo stojamąjį 
semiotikos magistrantūros egzamino referatą. Be to, visi stojantieji dalyvauja 
motyvaciniame pokalbyje.

Ką siūlome?
PRIVALOMIEJI DALYKAI. Semiotikos teorija. Semiotinis teksto skaitymas. 

Kultūros semiotika. Sociosemiotika. Humanitarinių mokslų metodologija. 
Hermeneutinė kultūros teorija. Naratologija. Vizualinio diskurso analizė. 
Tarpdisciplininis seminaras. Mokslo tiriamasis darbas. Magistro baigiamasis 
darbas.

PASIRENKAMIEJI DALYKAI. Intertekstualumas: teorija ir praktika. 
Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo metodai. Kalbos metateorija. Reklamos 
analizė. Miesto diskursai. Plastinė semiotika. Struktūralizmas ir dekonstrukcija. 
Struktūrinė antropologija. Baltų mentaliteto struktūros. Fenomenologijos 
pagrindai. Kūnas ir tekstas humanitariniuose XX a. diskursuose.

Kvalifikacinis laipsnis
Semiotikos magistras.

Ko išmoksite?
• Kritiškai ir analitiškai mąstyti;
• Paaiškinti verbalinių ir neverbalinių diskursų reikšmes įvairiuose socialiniuose 

ir kultūriniuose kontekstuose, aprašyti politinių, socialinių ir žiniasklaidos 
diskursų funkcionavimą savo meto visuomenėse;

• išanalizuoti literatūros, meno tekstų ir neverbalinių diskursų išraiškos ir 
turinio plotmę, įvertinti komercinės ir politinės reklamos efektyvumą, 
teisinių pretenzijų pagrįstumą;

• apibendrinti savarankiško tyrimo duomenis bei padaryti mokslinio pobūdžio 
išvadas, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus bei siekti naujų.
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Veiklos perspektyvos
Galėsite dirbti viešųjų ryšių specialistais, teisinių institucijų ekspertais, 

reklamos kūrėjais ir analitikais, įvairių žinybų konsultantais; daryti karjerą tose 
srityse, kur reikia gebėjimo kritiškai mąstyti, argumentuoti, analizuoti poreikius, 
kurti strategijas, ieškoti naujoviškų sprendimų.

Daugiau informacijos
 » A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras, tel. (8 5) 268 7161, 

www.semiotika.lt/greimo-centras
 » Prof. Kęstutis Nastopka, el. paštas kestutaiciai@gmail.com

Būdama lietuvių filologijos trečiakursė pradėjau 
lankytis A. J. Greimo centro tarpdisciplininiame 
seminare, reguliariai vykstančiame jau dvi dešimtis 
metų. Iš to, kas būdavo kalbama, mažai ką supratau, 
tačiau semiotikos studijų žavesys buvo kaip ant 
delno: aukščiausio profesinio lygio dėstytojai, 
aistringai besidomintys savo dalyku ir suinteresuoti 
perduoti žinias, neformali, labai draugiška 
atmosfera, nuolatinių diskusijų, konstruktyvios 
kritikos ir humoro jausmo derinys, tvirta mokslinė 
tradicija ir kartu laisvė naujoms idėjoms. 
Nors didžiausias dėmesys skiriamas literatūros, 

kino, vizualiojo diskurso analizei, iš esmės semiotikos studijos yra 
universalios. Architektūros, tarptautinių santykių, filosofijos, menų ar kitų 
krypčių studentai turi galimybę nauju kampu toliau tyrinėti juos dominančius 
objektus. Man semiotika pirmiausia reiškia mąstymo lavinimą, jungtį tarp 
gyvenimo, meno ir filosofijos.

Emilija Visockaitė,
Semiotikos absolventė, žurnalo 
„Literatūra ir menas” redaktorė
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Semiotika primena knibinėjimąsi skalpeliu: visa, prie ko prisiliečiama studijų 
metu - literatūra, kinas, filosofija ir kitos sritys, kurias, be kita ko, pagal savo 
interesus renkasi patys studentai - yra išnarstoma po kaulelį, išardoma 
iki smulkiausių struktūros vienetų. Romantinių svaičiojimų apie kalba 
neapčiuopiamą genijaus galią ir poveikį, spekuliatyvių, nežinia kuo grįstų 
jausenų ir įsitikinimų čia nė su žiburiu nerasi, nes kas 
nesiremia logika, nesiremia išvis.
Vis dėlto dar labiau už logiką ir geležinius argumentus 
A. J. Greimo centro dėstytojai mėgsta humorą 
ir aktyvią, vitališką, laisvą lavinimosi erdvę, todėl 
studentai niekuomet nėra užribyje, jie nuolat įtraukiami 
į diskusijas, seminarus, atsakymų ieškojimus.
Semiotika - akių galandimas, mokymasis skaityti lėtai 
ir kruopščiai, bandymas apčiuopti, kaip, kokiu būdu 
sudaryti įvairaus pobūdžio kūriniai, kaip formuojasi 
reikšmių tinklai ir mezgasi komunikacija.

Dainius Vanagas,
Semiotikos magistrantas

Semiotikos studijos – tai kūrybiškumo ir saviugdos terpė, kurioje nuolat 
nekantraujama turimus analizės įrankius išbandyti su vis naujais objektais: nuo 
literatūros ir kino kūrinių iki kovos menų, įmonių logotipų, gyvūnų elgsenos, 
augalų formų, kavinių, apleistų pastatų, rūbų raštų, prekių etikečių, filmų 
muzikos takelių, gifų, memų ir t. t. Taikydamas semiotikos metodą, studentas 
neišvengiamai lavina savo įžvalgumo, disciplinuotumo ir savirefleksyvumo 
įgūdžius.
Mokymosi procesą kuruojantys ir prižiūrintys dėstytojai 
yra (nė kiek neperdedant) geriausi savo sričių (anaiptol 
ne vien grynosios semiotikos) specialistai. Jau trečią 
dešimtmetį skaičiuojantis kassavaitinis tarpdisciplininis 
seminaras – tai praktinės dirbtuvės, kurių metu bet 
kuriam besidominčiajam yra sudaromos sąlygos 
tiesiogiai stebėti, kaip ir kuo užsiima, dėl ko nerimauja 
ir apie ką juokauja gyvas, čia ir dabar besimainantis 
šiuolaikinis mokslas, paveikti jo procesus, į juos 
įsitraukti. Visa tai lemia išskirtinį semiotikos studijų 
pobūdį arba, dar tiksliau, išskirtinį poveikį kiekvieno 
jas pasirinkusiojo gyvenimui.

 

Maksim Ivanov,
Semiotikos magistrantas

Sussex'o universiteto absolventas
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SKANDINAVISTIKA (IR EUROPOS STUDIJOS)

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Skandinavistika ir Skandinavistika ir Europos studijos – tai naujos magistro 

studijų programos.
Skandinavistikos magistro programa siekiama sudaryti studentams sąlygas 

tapti profesionaliais skandinavistikos (Skandinavijos regiono kalbų, kultūros ir 
istorijos, politikos ir ekonomikos) srities, o Skandinavistikos ir Europos studijų 
programa – dar ir Europos politikos specialistais.

Stojantiesiems būtina mokėti vieną iš skandinavų kalbų (danų, 
švedų, norvegų, suomių) bent B1 lygiu. Be papildomų reikalavimų priimami 
skandinavistikos (kaip pagrindinės ar gretutinės krypties) bakalauro laipsnį įgiję 
kandidatai. Kiti stojantieji turi atvykti į Skandinavistikos centro organizuojamą 
motyvacinį pokalbį ir išlaikyti kalbos testą.

Ką siūlome?
Abi programas sudaro šie pagrindiniai turinio blokai:

• pasirinkta skandinavų kalba, visuomenės aktualijos ir vertimas, tai 
programos pagrindas, studijuojamas tris semestrus;

• skandinavų mentalitetas ir kultūros istorija;
• skandinavų politika ir ekonomika.
• Likusią studijų programos dalį Skandinavistikos studentai susidaro patys 

iš pasirenkamųjų skandinavistikos dalykų: kalbotyros, literatūros, kultūros, 
kinematografijos. Taip pat paliekama galimybė laisvai rinktis kitos krypties 
dalykus ar modulius (iki 30 kreditų).
Įstojusieji į Skandinavistiką ir Europos studijas vietoj pasirenkamųjų ir 

laisvųjų dalykų studijuoja ES politiką, ekonomiką ir teisę. Galima rinktis ir iš siūlomo 
Skandinavistikos pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Ko išmoksite?
• Išmanysite Skandinavijos regiono kultūrinius ir visuomeninius procesus, 

taip pat Europos politiką, gebėsite juos kritiškai vertinti, suvoksite Šiaurės 
šalių kultūrinį ir politinį bendrumą, specifiką Europos kontekste ir lyginant 
su Lietuva; 

• įgysite tvirtą komunikacinę pasirinktos skandinavų kalbos (danų, norvegų, 
švedų) ir vertimo kompetenciją;

• išlavinsite analitinius ir retorinius gebėjimus, gebėsite teoretizuoti ir 
problematizuoti, išmanysite specialybės tyrimų etiką ir instrumentus bei 
mokėsite juos taikyti mokslo tiriamosioms ir darbinėje veikloje iškylančioms 
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problemoms spręsti. 
• Taip pat gebėsite kvalifikuotai skleisti savo darbo rezultatus įvairiomis 

formomis skirtingoms adresatų grupėms.

Daugiau informacijos
 » Skandinavistikos centras, tel. (8 5) 268 7235, www.skandinavistika.flf.vu.lt
 » Administratorė Liana Šimanskienė, el. paštas liana.simanskiene@flf.vu.lt

Apie skandinavistikos magistro studijas galiu pasakyti 
vien gera. Jos suteikė man galimybę klausytis 
puikiausių dėstytojų ir susipažinti su naujausiomis 
kalbotyros kryptimis. Nuolat jaučiu Skandinavistikos 
centro darbuotojų rūpestį ir dėmesį. Studentams 
sudaromos nuostabios galimybės vykti į Skandinaviją 
ir aktyviai dalyvauti Centro gyvenime. Čia visada 
tvyro draugiška atmosfera. Šios studijos yra puikus 
pasirinkimas filologams (ir ne tik), žinantiems, ko nori, 
ir pasiryžusiems padirbėti iš peties.

Agnietė Merkliopaitė,
Skandinavistikos absolventė, vertėja, 

Soros International House lektorė

Skandinavistikos studijos man asmeniškai davė 
labai daug. Išmokau naują, įdomią ir gana 
nelengvą kalbą, galėjau panagrinėti mane 
dominančią kalbotyros sritį ir pajusti mokslinio 
darbo malonumus bei vargus. Iš arti pažinau kitą 
kultūrą. Buvo sudarytos puikios sąlygos stažuotis 
Danijoje, konsultuotis su geriausiais savo srities 
specialistais. Rašydama baigiamąjį darbą, 
turėjau galimybę skaityti aktualiausią mokslinę 
literatūrą Danijos bibliotekose. Džiugino tai, kad nuolat dėstydavo lektoriai 
iš Skandinavijos, o ir dėstytojai lietuviai vadovaudavosi skandinaviška 
patirtimi, tad nuobodžiauti netekdavo. Svarbiausia, ką studijos davė, – ne 
tik žinios, bet ir gebėjimas jomis kūrybingai ir drąsiai naudotis.

Daina Urbonaitė,
Skandinavistikos MAGNA CUM LAUDE diplomantė
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TAIKOMOJI KALBOTYRA

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Įgijusieji filologijos bakalauro laipsnį priimami be papildomų reikalavimų. 

Kitų krypčių absolventai laiko stojamąjį egzaminą.
Siekiama, kad studentai sistemingai ir metodiškai įgytų įvairių taikomosios 

kalbotyros sričių tyrėjų ir (ar) taikomosios kalbotyros žinių bei gebėjimų taikytojų 
kompetenciją.

Ką siūlome?
Ši programa nuo tradicinės kalbotyros studijų skiriasi kiek kitokiu požiūriu 

į kalbą ir kalbėjimą – orientuojamasi į dabartinę kalbos vartojimo situaciją: kaip 
formuojasi visuomenės kalbinės nuostatos, kaip ir kodėl skiriasi įvairių tautybių 
žmonių ar įvairių socialinių grupių kalbinė raiška? Tai gera galimybė filologams, 
kurie nori mokytis ko nors naujo nenutoldami nuo kalbos ir kalbotyros. 

PRIVALOMIEJI DALYKAI. Šiuolaikinės kalbotyros tyrimai ir metodai. 
Taikomoji kalbotyra. Lingvistinė pragmatika. Diskurso analizė. Psicholingvistika. 
Tekstynų lingvistika. Svetimųjų kalbų mokymo(si) ir testavimo teorija ir praktika. 
Sociolingvistika. Semantika. Mokslo tiriamasis darbas. Magistro baigiamasis 
darbas.

PASIRENKAMIEJI DALYKAI. Bendravimo psichologija. Dalykinės kalbos 
teorija. Kalbos filosofija. Kalbos testų teorija ir praktika. Kalbų tipologija. 
Kognityvinė lingvistika. Leksikografija. Mokslinio teksto kūrimas. Retorikos teorija. 
Socialinių tyrimų metodai. Svetimųjų kalbų mokymas ir mokymasis: teorija ir 
praktika. Terminologija. Vaizdinių tekstų analizės pagrindai. Vertimo teorija.

Kvalifikacinis laipsnis
Taikomosios kalbotyros magistras.

Ko išmoksite?
• Išmanysite šiuolaikinės taikomosios kalbotyros teoriją, jos specifines sritis 

(sociolingvistiką, psicholingvistiką, tekstynų lingvistiką, diskurso analizę, 
svetimųjų kalbų mokymo ir testavimo metodiką) ir metodus bei jų taikymo 
galimybes gyvenimiškuose kalbos tyrimo, tvarkybos, politikos, lietuvių 
kalbos kaip svetimosios mokymo ar testavimo ir panašiuose kontekstuose;

• išmoksite taikyti įgytas žinias ir supratimą tirdami kalbą kaip socialinį reiškinį, 
dalyvaudami kalbos politikos procesuose, dirbdami tekstų rengimo, kalbų 
tvarkybos ir (ar) vadybos darbus, mokydami lietuvių kalbos ir ją testuodami;
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• identifikuoti savo studijų srityje ar tarpdisciplininiame kontekste 
kylančias problemas, parinkti tinkamus problemos sprendimo būdus bei 
atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, dalyvauti moksliniuose tyrimo 
projektuose;

• pateikti savo tyrimų rezultatus įvairiose auditorijose: kalbininkų, sociologų, 
psichologų, studentų, mokinių, plačiosios visuomenės;

• identifikuoti savo kaip tyrėjo interesus ir tyrimo sritis, formuluotis mokymosi 
uždavinius, pagal asmeninius profesinius poreikius ir mokslinius interesus 
planuoti savo mokymąsi, pasirinkti studijų dalykus ir jų derinius.

Veiklos perspektyvos
Galėsite tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje, 

atlikti mokslinį darbą, dirbti švietimo, kalbos politikos ir tvarkybos, žiniasklaidos, 
leidybos ir panašiose srityse.

Daugiau informacijos
 » Lituanistinių studijų katedra, tel. (8 5) 268 7214, www.lsk.flf.vu.lt
 » Prof. dr. Meilutė Ramonienė, el. paštas meilute.ramoniene@flf.vu.lt

Studijos Vilniaus universitete nebuvo tik formalus 
išsilavinimas ar aukštesnės karjeros garantas. 
Pirmiausia tai buvo savarankiško mąstymo, 
pasitikėjimo savimi ir savo galimybėmis mokykla, 
skatinusi sunkiai, tačiau kūrybiškai dirbti. Ypač tai 
galėčiau pasakyti apie taikomosios kalbotyros 
studijas Filologijos fakultete: čia studentai aktyviai 
skatinami praktiškai pritaikyti paskaitų metu įgytas 
teorines žinias, kurios išties pravertė ne tik dirbant 
akademinį darbą, bet ir kasdieniame gyvenime. 
Būsimiems studentams palinkėčiau nepabijoti 

universiteto jiems metamų iššūkių ir drąsiai eiti norimu keliu.

Eglė Vaivadaitė-Kaidi, 

Taikomosios kalbotyros MAGNA CUM LAUDE diplomantė
LJMS geriausių magistro darbų konkurso 

humanitarinių mokslų srityje laimėtoja
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VERTIMAS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, 
RUSŲ, VOKIEČIŲ KALBA)

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vertėjus, ugdyti profe-

sionalaus vertimo raštu ir žodžiu bei mokslo tiriamojo darbo gebėjimus, taikant 
šiuolaikinius vertimo metodus ir naujausias technologijas.

Priimami ne tik filologijos, bet ir visų kitų studijų krypčių absolventai, 
įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Būtina labai gerai mokėti lietuvių kalbą ir dvi 
užsienio kalbas. Konkursinis balas – stojamojo egzamino rezultatas.

Ką siūlome?
Pagal šią programą rengiami dviejų specializacijų vertėjai – raštu ir žodžiu. 

Dėstomi studijų dalykai užtikrina būsimų vertėjų kvalifikacijai būtinų bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų ugdymą. Programa parengta ištyrus Lietuvos rinkos ir ES 
institucijų poreikius, studijų turinys šiuos poreikius atitinka. 

Vertimo raštu ir žodžiu studijų turinys yra panašus, bet studijų metodai 
skiriasi pagal specializaciją. Visiems privalomi dalykai yra vertimo istorija ir 
teorijos, terminologija ir terminografija, vertimo raštu ar žodžiu metodologija ir 
mokslo tiriamasis darbas. Vertimo žodžiu studentai mokosi praktinės retorikos, o 
vertimo raštu – studijuoja verstinio teksto redagavimą ir kompiuterines vertimo 
technologijas. Vertimo raštu šaką sudaro šie moduliai: bendrojo pobūdžio tekstų 
vertimas, ekonominių tekstų vertimas, teisinių tekstų vertimas, politinių tekstų ir 
ES dokumentų vertimas. Vertėjai žodžiu studijuoja užrašų techniką, nuoseklųjį ir 
sinchroninį vertimą tomis pačiomis temomis, kaip ir vertėjai raštu. Daug dėmesio 
skiriama užsienio ir lietuvių kalbų gebėjimams, darbui sinchroninio vertimo 
kabinose. 

Studijuojama lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba. Studijos baigiamos viešai 
apgynus magistro baigiamąjį darbą, kuris rašomas savarankiškai, pasirinkta 
tema konsultuojantis su atitinkamos srities specialistu. Empiriniais duomenimis 
grindžiamas darbas yra svarbus absolvento mokslinės brandos rodiklis. Baigus šią 
programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje. 

VU Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra vienintelė Lietuvoje vykdo 
akredituotą vertėjų žodžiu rengimo programą, kurios absolventams suteikiama 
teisė laikyti Europos Komisijos (EK) Vertimo žodžiu generalinio direktorato 
akreditacijos testą. Jį išlaikius suteikiama teisė dirbti ES institucijose. Vertimo 
raštu programą EK įvertino kaip Europos vertimo magistro (European Master in 
Translation) programą.
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Kvalifikacinis laipsnis
Vertimo magistras.

Ko išmoksite?
• Versti įvairių stilių ir žanrų tekstus, kita kalba adekvačiai perteikdami originalo 

turinį ir formą; taikyti vertimo metodus praktinėje veikloje; profesionaliai 
naudotis naujausiomis IT priemonėmis, leksikografiniais ir terminografiniais 
šaltiniais;

• analizuoti šiuolaikines vertimo teorijas ir strategijas, dalykinių (teisės, 
ekonomikos ir kt. sričių) ir publicistinių tekstų ypatybes, terminologiją, 
žodynų ir tekstynų sudarymo principus; savarankiškai atlikti mokslinį tyrimą; 

• atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą bei bendrauti su vertimo 
užsakovais laikydamiesi vertėjų profesinės etikos reikalavimų.

Daugiau informacijos
 » Vertimo studijų katedra, (8 5) 268 7245, www.vsk.flf.vu.lt
 » Vedėja doc. dr. Nijolė Maskoliūnienė, el. paštas nijole.maskoliuniene@flf.vu.lt

Tiek vertėjo, tiek žurnalisto profesija neleidžia 
apsiriboti vien kalbos žiniomis – būtina sekti įvykius 
Lietuvoje ir pasaulyje, neatsilikti nuo aktualijų. Tai 
studijų metu buvo nuolat skatinama.
Vertimo studijos man suteikė galimybę patobulinti 
ne tik užsienio (prancūzų) kalbą, bet dar svarbiau 
ir gimtąją kalbą. Ir kaip žurnalistei, ir kaip vertėjai 
čia įgytos lietuvių kalbos kultūros, redagavimo, 
retorikos žinios – be galo svarbios. 
Tai, ko gero, vienintelis fakultetas, kuriame yra 
galimybė mokytis tiek daug užsienio kalbų. 

   Guoda Pečiulytė, 
„Lietuvos ryto“ korespondentė Briuselyje,

vertėja, buvusi laidos „Labas rytas“ vedėja
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VU Sa filf
KAS YRA VU SA FILF?
Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Filologijos fakultete – vienas iš 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės struktūrinių padalinių. VU SA FilF buvo 
įkurta 2002 metų lapkričio 27 d. aktyviausių Filologijos fakulteto studentų dėka. 
Būtent tą dieną VU SA FilF švenčia savo gimtadienį – „Rudens pokerį”.

KAS GALI TAPTI VU SA FILF NARIU? 
VU SA FilF nariu gali tapti kiekvienas Filologijos fakulteto studentas, turintis 

idėjų, norintis kažką veikti ne tik savo, bet ir kitų studentų labui. Tiesiog ateik ir 
veik!

KĄ VEIKIA VU SA FILF?
Studentų atstovybės veikla yra įvairiapusiška: nuo atstovavimo, studentų 

teisių, interesų gynimo įvairiose darbo grupėse iki įvairių kitų saviraiškos formų, 
projektų, kuriuos sumano ir įgyvendina patys studentai. Savo veikloje VU SA FilF 
vadovaujasi bendromis Vilniaus universiteto Studentų atstovybės vertybėmis, 
misija ir vizija.

VIZIJA
Vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus 

universiteto studentų bendruomenėje.

MISIJA
Siekiame efektyviai atstovauti Vilniaus universiteto studentams kurdami 

palankiausias sąlygas studento saviraiškai ir puoselėdami studentišką kultūrą bei 
savarankiškumą Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.

VERTYBĖS IR VEIKLOS PRINCIPAI
• Atvirumas
• Atsakomybė
• Veiklos kokybė
• Vieningumas
• Tobulėjimas

DAUGIAU INFORMACIJOS
 » VU SA FilF svetainėje www.filf.vusa.lt

www.facebook.com/vusa.filf
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DRAUGIJA yra savanoriška, savarankiška, visuomeniniu pagrindu veikianti 
bendra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir Vilniaus universiteto 
Studentų atstovybės Filologijos fakultete akademinė organizacija, vienijanti 
VU FlF studentus, besidominčius moksline veikla, taip pat fakulteto 
pedagogus ir mokslo darbuotojus, alumnus, suinteresuotus išsaugoti ir 
plėtoti humanitarinių studijų tradicijas Lietuvoje.

VEIKLOS TIKSLAI:
 » puoselėti VU FlF bendruomenę ir laisvą akademinę diskusiją;
 » skatinti studentų mokslo-tiriamąjį darbą;
 » gilinti studentų mokslines žinias;
 » kurti palankią aplinką mokslo ir švietimo raidos skatinimui;
 » plėtoti tarpinstitucinį ir tarptautinį akademinį studentų bendravimą;
 » skatinti, vykdyti humanitarinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti 

juose;
 » šviesti visuomenę, formuoti tinkamas nuostatas į aktualias humanitarinių 

tyrimų problemas.

 » Filomatų paskyra socialiniame tinkle    
www.facebook.com/filomatai

FILOMATAI
filologijoS faKUlTETo 
stUDentŲ mOKsLinė DraUgiJa

www.flf.lt/filomatai



78

Tomas Riklius

Raminta Važgėlaitė

doc. dr. Nijolė Juchnevičienė

Julija Šabasevičiūtė

Dizainas/maketas

Redaktorė ir sudarytoja

Vyriausioji redaktorė

Tekstų surinkimas

Leidinį parengė





Skaitmeninę knygelėS verSiją raSite čia

KONTAKTAI: 
VU Filologijos fakultetas
Universiteto g. 5, LT-015013 Vilnius
Tel. (8 5) 268 7203
El. paštas flf@flf.vu.lt
www.flf.vu.lt


