Žodžio „filologija“ kilmė veda dviejų graikiškų žodžių link:
„phileo“ („mylėti“) ir „logos“, reiškiančio ne vien kalbą ar
žodį, bet ir mąstymą, protą, logiką, apskaičiavimą. Filologija
peržengia vien kalbinių mokslų ribas, Vakarų pasaulyje ji paprastai vadinama Humanities. Humanitarinių mokslų studijos yra nukreiptos į lanksčios, atviros, plačiai ir kūrybingai
mąstančios asmenybės, ateities intelektualinio lyderio formavimą.
Filologijos studijos Vilniaus universitete plėtojamos nuo pat
jo įkūrimo XVI amžiuje. Senųjų universiteto rūmų ansamblyje, Vilniaus senamiesčio centre įsikūręs vienas didžiausių
Universiteto fakultetų per kelis amžius išaugo iš Literatūros
ir laisvųjų menų, vėliau – Humanitarinio, fakultetų. Šiandieniniame Filologijos fakultete siekiama suderinti brandžias
tradicijas su naujausiais mokslo ir humanitarinės minties
laimėjimais.

Esame šiuolaikiška mokslo ir studijų įstaiga, savo artium
liberalium dvasia tiesianti tiltus nuo paveldo ir tradicijos iki
numanomos ateities vizijų; nuolat siekiame patys būti geriausi 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 Turkijos, 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

FAKTAI IR SKAIČIAI
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120+ kasmet būtent Filologijos fakultetas išsiunčia daugiausia studentų pagal Erasmus mainų
programas
150+ pirmaujame pagal sudaromas gretutinių
studijų sutartis, iš viso Vilniaus universitete – 300
Turime savą tikslinį karjeros tinklą
Aktyviai vykdome MVG (Mokymosi visą gyvenimą) programas, nuolat plečiame jų pasirinkimą
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K

4
55+ doktorantai

55+ docentai
68+ lektoriai
125+ asistentai, mokslo darbuotojai
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STUDIJOS FILOLOGIJOS FAKULTETE
Studijos mūsų fakultete pirmiausia yra plačios humanitarinės
studijos, skirtos tiems, kuriuos domina ne tik kalbų mokslas, bet ir
literatūros istorija ir teorija, pasaulio kultūros procesai ir žmonijos
minties raida. Filologijos studijos suteikia galimybę 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 gerai jaučiasi ir turintys 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.
Stojantiesiems į mūsų fakulteto studijų programas 2016 metais
konkursinio balo sandara bus tokia:
Konkursinis balas
Studijų programa

Pirmasis dalykas

Antrasis dalykas

Trečiasis dalykas

Ketvirtasis dalykas

(svertinis
koeficientas 0,4)

(svertinis
koeficientas 0,2)

(svertinis
koeficientas 0,2)

(svertinis
koeficientas 0,2)

matematika,
biologija,
informacinės
technologijos,
menai

(brandos egzaminas)

Anglų filologija
Ispanų filologija

Italų filologija
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lietuvių kalba
ir literatūra
(brandos egzaminas)

istorija
(brandos egzaminas
arba metinis
pažymys)

(brandos egzaminas
arba metinis
pažymys)

užsienio kalba

Klasikinė
(lotynų ir senovės
graikų) filologija
Lenkų filologija
Lietuvių filologija
Prancūzų filologija
Rusų filologija

lietuvių kalba
ir literatūra
(brandos egzaminas)

istorija
(brandos egzaminas
arba metinis
pažymys)

Skandinavistika
(danų, suomių,
švedų)

matematika,
biologija,
informacinės
technologijos,
menai
(brandos egzaminas
arba metinis
pažymys)

užsienio kalba
(brandos egzaminas)

Vertimas (anglų
ir italų kalbos)
Vokiečių filologija

Norintys pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinį egzaminą, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminą, patvirtinantį B1 (ar
aukštesnį) lygmenį bei matematikos valstybinį brandos egzaminą.

Ką studijuoja filologai?
Literatūros dalykus:

Lingvistinius dalykus:

literatūros teoriją,
antikinę literatūrą,
Viduramžių, Renesanso,
Baroko literatūrą,
šiuolaikinę lietuvių ir
pasaulio literatūrą,
studijuojama kalba
kurtą literatūrą.

fonetiką,
gramatiką,
kalbos istoriją,
leksikografiją (žodynų
tradiciją ir sudarymą),
leksikologiją (žodžių
sandarą ir ryšius),
semantiką (žodžio,
frazės, sakinio reikšmę),
sociolingvistiką (kalbos
veikimą visuomenės
gyvenime),
diskursą ir teksto
analizę (kas yra tekstas,
kokios reikšmės jame
kuriamos),
leksiką (sakytinės,
rašytinės, politinės,
ekonominės, akademinės ir kitų sričių
žodyno ypatumus).

Šalityrą – studijuojama
kalba kalbančių tautų
istoriją, dabartį, kultūrą.
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:

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

Studento
sprendimas
(60 kr.)

BUS (15 kr.)
Kalbotyra
Bendrosios
universitetinės
studijos
(pvz., filosofija,
psichologija,
logika,
sociologija ir kt.)

Literatūra

Kalba

Esminės
kalbotyros žinios
ir gebėjimai

Esminės
literatūros
mokslo žinios
ir gebėjimai

Studijuojamos
kalbos
komunikaciniai
gebėjimai
(C1/C2)

Studijuojamos
kalbos sistemos
supratimas ir
analizė įvairiais
lygmenimis

Studijuojama
kalba sukurtos
literatūros
supratimas
ir analizė

Lietuvių
kalbos žinios
ir gebėjimai

Studijuojamos kalbos
šalių kultūros supratimas,
tarpkultūrinė kompetencija

BA darbas
(15 kr.)
Kalbos ar
literatūros
tyrėjo
kompetencija

Gretutinės
studijos
(SK2 – kita
kryptis, žr.
toliau)
arba

Mokomoji
ir profesinė
praktika
(15 kr.)

gilinamoji
specializacija
(SK1)
arba
pasirenkamieji
SK1, SK2 ir
BUS dalykai

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

Gretutinės studijos
Gretutinės studijos – tai galimybė greta pagrindinės savo studijų
krypties programos studijuoti kitos studijų krypties programos
dalykus ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Šią studijų programos
dalį sudaro studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar)
jūsų pasirenkami ne mažiau kaip 60 kreditų apimties kitos studijų
krypties dalykai (moduliai), atitinkantys minimalius reikalavimus,
keliamus šios studijų krypties gretutiniam kvalifikaciniam laipsniui.
Tarkime, greta savo pagrindinės studijų krypties (pvz., Anglų
filologijos) galite studijuoti dar vieną filologijos (kalbos ir kultūros,
pvz., vokiečių) ar kitos studijų krypties 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 kitų
fakultetų studentai noriai renkasi Filologijos fakulteto siūlomas
gretutinių studijų programas.
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Gretutinių studijų programos sudaromos iš Universitete vykdomų
bakalauro programų išskiriant „mažesnę“ programos dalį – studijų
krypties branduolį. Tai reiškia, kad pasirinkusieji, pvz., Rusų kalbos
gretutines studijas studijuos dalį tų pačių dalykų, kaip įstojusieji į
Rusų filologijos bakalauro studijų programą.
Gretutines studijas gali rinktis visų filologinių programų studentai,
išskyrus „dvigubų“ Klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos,
Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos bei Vertimo studentai.
Registruotis į gretutines studijas turėsite pirmo kurso antro semestro pradžioje. Šios studijos pradedamos nuo antro kurso (trečio semestro). Kiekvieną semestrą paprastai studijuojama po 10 kreditų
iš kitos studijų krypties, o septintame studijų semestre – 15 kreditų
ir kartu rengiamas 5 kreditų gretutinių studijų baigiamasis projektas (baigiamasis darbas).
Bakalauro studijų pagrindu siūlome šias gretutines studijas:
Gretutinių studijų programa

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Anglų filologija

xxx ir anglų filologijos bakalauras

Ispanų kalba ir kultūra

xxx ir ispanų 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

Lotynų kalba ir LDK raštija

xxx ir lotynų kalbos bakalauras

Senoji graikų kalba ir
helenistinė kultūra

xxx ir senosios graikų
kalbos bakalauras

Naujoji graikų kalba

xxx ir lingvistikos 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

11

Slavų kalbotyra

xxx ir slavų kalbotyros bakalauras

Vokiečių filologija

xxx ir vokiečių filologijos bakalauras

Vokiečių kalba ir kultūra

xxx ir vokiečių kalbos bakalauras

Daugiau informacijos: www.flf.vu.lt > Studijos > Studentams >
Bakalaurams > Gretutinės studijos
Gretutinės studijos – gera galimybė siekiantiems tarpdiscipliniškumo. Jos suteikia galimybę be papildomų reikalavimų stoti į kitos
krypties magistrantūros studijų programą. Nepasirinkę gretutinių
studijų, galėsite gilintis į pagrindinę studijų kryptį, studijuoti rūpimus pasirenkamuosius dalykus, išmokti dar vieną užsienio kalbą
arba rinktis daugiau bendrųjų universitetinių studijų modulių.

Kur ir kaip studijuoja filologai?
Mūsų studentai intensyviai dirba auditorijose drauge su dėstytojais, individualiai ir grupėse. Jiems dažnai tenka 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.
Fakulteto studentai vyksta į ekspedicijas, stažuotes, akademines
dirbtuves Lietuvoje ir užsienio šalyse, atlieka mokomąją ir profesinę praktiką (vertimo, redagavimo, kalbos mokymo ar mokslinę,
pvz., tekstynų lingvistikos, skaitmeninės filologijos ir kt.). Taip pat
drauge su vadovu gali teikti paraiškas Lietuvos mokslo tarybos
skelbiamuose studentų mokslinės praktikos ir mokslinių tyrimų
konkursuose, o pelnę tikslinę stipendiją – plėtoti savo tyrimus.

Studijos užsienyje
Kasmet būtent Filologijos fakultetas išsiunčia daugiausia studentų pagal „ERASMUS+” ir kitas mainų programas studijuoti į
Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Prancūzijos,
Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Norvegijos, Portugalijos, Slovėnijos,
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Suomijos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos ir kitų šalių universitetus,
su kuriais mūsų fakultetas yra sudaręs daugiau nei 100 bendradarbiavimo sutarčių. Studijos užsienyje yra puiki proga kūrybingai
taikyti įgytas žinias ir gebėjimus, pasisemti tarpkultūrinio bendravimo patirties.
Studijuodami filologijos mokslus ir patys atsidursite daugiakultūrėje terpėje: esame daugiakalbis ir įvairiaspalvis fakultetas, 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: www.flf.vu.lt > Tarptautiniai ryšiai

Studentiškas gyvenimas
Filologijos studijos nėra vien įtemptas darbas. Tapus VU Filologijos fakulteto 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.)
Dalyvauti savanoriškoje veikloje
Tapti daugelio asociacijų, draugijų ir sambūrių nariu
Įsitraukti į Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA)
veiklą (www.filf.vusa.lt)
Su VU meno ir sporto kolektyvais dainuoti, šokti, vaidinti teatro
trupėse, keliauti po užsienio šalis, varžytis įvairiausių sporto
šakų varžybose ir atstovauti universitetui
Rengti linksmas ir spalvingas studentiškas šventes: krikštynas, poezijos vakarus ir daugelį kitų
Vienas gražiausių ir geriausiai Filologijos fakulteto dvasią, meilę
žodžiui atskleidžiančių renginių – „Filologijos ruduo“, kasmet pritraukiantis vis gausesnį būrį poezijos mylėtojų. Šio kasmetinio
renginio metu jaunieji literatai pristato savo kūrybą ir dalijasi savo
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tekstais, vyksta daugybė atvirų paskaitų, filmų peržiūrų, susitikimų
su žinomais rašytojais.
Prieš daugiau nei trisdešimt metų po Sarbievijaus kiemo beržu
prasidėjęs „Ruduo“ atsirado kaip erdvė pristatyti savo kūrybą.
Kažkada iš nuobodulio per mokslinio komunizmo paskaitas gimusį
„Rudnosiuką“ čia pradėjo skaityti Vytautas V. Landsbergis, būtent
„Rudens“ metu pirmą kartą nuskambėjo Romo Lileikio daina „Svajoklis“. Tarp pirmųjų „Filologijos rudens“ rengėjų – ir lietuvių literatūros dėstytojai doc. dr. Kęstutis Urba, doc. dr. Darius Kuolys,
dabartinis žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius Aurelijus Katkevičius,
poetas Robertas Danys bei daugelis kitų.

Tolesnių studijų perspektyva: magistrantūra
Baigę bakalauro studijas, galite rinktis iš daugelio humanitarinių ar socialinių mokslų sričių magistrantūros studijų programų.
Nemažai jų siūloma Filologijos fakultete.
Magistrantūros metu siekiame ugdyti kompetentingą , savarankišką,
atsakingą ir kūrybingą asmenybę, savo veikla aktyviai siekiančią
tobulinti dabarties ir ateities visuomenę. Mūsų fakulteto vaidmuo ir
atsakomybė yra ypatingi: mūsų magistrantūros programos sudaro
daugiau nei pusę visų Vilniaus universitete vykdomų humanitarinių antrosios pakopos studijų programų. Tarpdisciplininės studijos,
gilūs lietuvių ir kitų kalbų, literatūros, kultūros tyrimai ir jų pagrindu vykdomos studijos skatina žengti toliau, trečiosios pakopos
(doktorantūros) studijų link. Doktorantūroje tęsiama mokslinė, tiriamoji, neretai ir pedagoginė veikla ar taikomieji tyrimai, plėtojami
ne tik universitetuose ar mokslo institutuose, bet ir kitose veiklos
srityse, kuriose aktualūs profesionalūs filologiniai gebėjimai ir kompetencijos.
Mūsų fakultete magistrantūros studijų pasirinkimas platus. Besidomintys lingvistika ir įvairiais teoriniais kalbos aspektais, gali rinktis Bendrąją ar Taikomąją kalbotyrą. Norintys praktiškai pritaikyti
kalbos tyrėjo kompetenciją, intensyviai dirbti su dalykiniais tekstais užsienio ir lietuvių kalbomis, renkasi iš Dalykinės (teisės)
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kalbos ar Vertimo studijų. Besidomintys literatūra, tekstais, jų
tarpusavio sąveikomis, literatūros ir kitų medijų sąryšiais, tarpdisciplininiais tyrimais, renkasi Intermedialių literatūros studijų,
Semiotikos ar Literatūros antropologijos ir kultūros programas.
Anglistika, Klasikinė filologija, Skandinavistika (ir Europos studijos)
ar Rusistika labiau orientuotos į gilias ir įvairiapuses konkretaus regiono studijas, peržengiančias tradicinės filologijos ribas. Anglistika ir Rusistika vykdomos užsienio (atitinkamai anglų ir rusų) kalbomis, šios studijų programos yra atviros ir studentams iš užsienio.
Magistrantūros studijos yra puiki galimybė studijų metu išsiugdyti
gilią tarpkultūrinę kompetenciją.
Akademinę bendruomenę itin džiugina mūsų magistrantų savarankiškai atlikti tyrimai, puikiai įvertinti ne tik Universiteto, bet ir
šalies mastu:
2012 m. Prezidento Antano Smetonos stipendijos laureatė, tuo
metu Lietuvių filologijos ir užsienio (naujosios graikų) kalbos studijų programos studentė, Intermedialių literatūros studijų absolventė Elžbieta Banytė 2014 m. už aktyvią visuomeninę veiklą ir
gerus mokymosi rezultatus pelnė Sofijos Čiurlionienės vardo apdovanojimą.
Vytauto Kavolio premija 2014 m. įteikta Literatūros antropologijos ir kultūros magistrui Karoliui Dambrauskui už baigiamąjį
darbą „Czeslawo Miloszo Vilnius: polio erdvė“ (mokslinis vadovas dr. Mindaugas Kvietkauskas). Karolis toliau studijas tęsia
Centriniame Europos Universitete (CEU) Budapešte, socialinių
mokslų srityje.
Švietimo ir mokslo ministerija 2014 m. Lietuvos Respublikos
Prezidento Antano Smetonos vardinėmis stipendijomis įvertino
tris mūsų fakulteto studentus: Dovilę Čitavičiūtę (Klasikinė filologija, bakalauras, II kursas), Alių Jaskelevičių (Klasikinė filologija,
magistrantūra, I kursas) ir Tomą Taškauską (Vertimas raštu, magistrantūra, I kursas), 2015 m. šią stipendiją gavo Klasikinės
filologijos magistrantė Živilė Pabijutaitė.
2014 m. tarptautinė kompanija UAB CSC Baltic pirmą kartą surengė Geriausio baigiamojo darbo konkursą, skirtą magistro ir
bakalauro studijų baigiamųjų kursų studentams. Geriausiu baka15

lauro darbu pripažintas Lietuvių filologijos ir užsienio (suomių)
kalbos studentės Urtės Liepuoniūtės darbas „Timo K. Mukka romano „Kyyhky ja unikko“ vertimas į lietuvių kalbą su teorinio pobūdžio komentarais“ (mokslinė vadovė Kirsi Podschivalow), iš magistro darbų geriausiu išrinktas Bendrosios
kalbotyros studentės Ernestos Kazakėnaitės darbas „Kristoforo Fiurekerio išverstos perikopės (1685) ir galimi jų šaltiniai“ (mokslinė vadovė dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė).
2014 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) geriausia
humanitarinių ir socialinių mokslų disertacija pripažino Deimanto Valančiūno darbą „Tapatybės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: pokolonijinis aspektas“ (mokslinė vadovė prof. dr. (HP)
Regina Rudaitytė). Tai buvo pirmasis tyrimas Lietuvoje, skirtas
Indijos kinui. Darbe pokolonijiniu aspektu tiriamas komercinis
Britanijos ir Indijos kinas ir jame konstruojamos tapatybės:
kolonijinė praeitis yra ir viena iš tapatybės konstravimo priemonių, nuolat sugrąžinama ir permąstoma šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje ir kinematografijoje. Nuolatinės stažuotės tiek
Delyje, tiek Londone, diskusijos, ginčai su kolegomis Deimantui
leido imtis Lietuvoje dar naujos tyrimų krypties.
Daugiau informacijos: www.vu.lt > Studijos > Priėmimas
www.flf.vu.lt > Studijos > Stojantiesiems
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MOKSLAS FILOLOGIJOS FAKULTETE
Mūsų fakultete yra vykdomi šių krypčių moksliniai tyrimai: Lituanistika: filologinis ir tarpdalykinis aspektai ir Įvairiakalbiai diskursai:
lingvistika, literatūra, kultūra. Šios kryptys apima įvairias temas: Lenkų kalbos ir literatūros funkcionavimas Lietuvoje: istorija ir dabartis;
Rusų ir kitų slavų kalbų, literatūrų, kultūrų tyrimai: istorija ir dabartis; Lotyniškoji Lietuvos literatūra ir antikinės literatūros tradicijos; Germanų,
romanų literatūros ir kultūros tekstai; Baltų kalbų ir tarmių fonologijos, gramatikos ir leksikos sinchroniniai, diachroniniai ir tipologiniai
tyrimai; Meta-kognityvieji vertimo kaip dvikalbės komunikacijos tyrinėjimai; Kalbų vartosena ir mokymas(is); Lietuvių literatūra ir kultūros
studijos; Germanų, romanų ir baltų kalbų tyrimai; Semiotika ir humanitariniai mokslai.
Siekdami užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, fakultete
kasmet rengiame ne vieną tarptautinę mokslinę konferenciją, jose
dalyvauja ir pranešimus skaito šalies bei užsienio mokslininkai.
Nuolatos rengiamos šios tarptautinės konferencijos: J. Kazlausko diena, K. Būgos konferencija, Baltistų kongresas, J. Jablonskio konferencija, Šiuolaikinė rusų literatūra: rašymo ir skaitymo
strategijos. Mokslo veikla skatinama ne tik tarp dėstytojų. Kasmet
rengiamos tradicinės studentų konferencijos (anglistų, germanistų, lituanistų, polonistų), kuriose baigiamųjų kursų studentai ir
doktorantai pristato savo mokslinius darbus. Fakultete taip pat
leidžiami mokslo žurnalai Baltistica, Kalbotyra, Literatūra, Lietuvių
kalba ir Slavistica Vilnensis.
Filologijos fakultete nuolatos įgyvendinama keliolika išorinių
šaltinių finansuojamų projektų – Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Europos socialinio fondo, Europos
regioninės plėtros fondo bei kitų institucijų. Šio alternatyvaus finansavimo biudžetas sudaro maždaug trečdalį visų fakulteto lėšų.
Greta projektų, kurių suplanuoti rezultatai yra mokslinė produkcija, turime nemažai ir tokių, kurie nukreipti į visuomenei naudingų,
praktiškai pritaikomų produktų ar paslaugų kūrimą. Iš jų paminėtini aukštos kvalifikacijos vertėjų Europos Sąjungos institucijoms
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ugdymas, natūralios lietuvių šnekos sintezatoriaus ir atpažintuvo
kūrimas, žodynų skaitmeninimas.
Filologijos fakultetas palaiko mokslinius ryšius su universitetais
Belgijoje, Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, JAV, Latvijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir
kt.
Mūsų fakulteto mokslininkai yra pelnę nacionalinį ir tarptautinį
pripažinimą. Tai liudija narystė Lietuvos mokslų bei kitose tarptautinėse akademijose, užsienio universitetų garbės vardai, dalyvavimas tarptautinių kongresų ir programų komitetuose, nacionalinės
ir tarptautinės mokslo premijos.
2013 m. Lietuvos mokslo taryba net dviem mūsų mokslininkams skyrė Nacionalines mokslo premijas. Humanitarinių ir socialinių mokslų
srityje apdovanota Filologijos fakulteto profesorė habil. dr. Viktorija
Daujotytė-Pakerienė už darbų ciklą „Fenomenologiniai lietuvių literatūros tyrimai (1998–2012)“. Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro profesorius dr. (HP) Arūnas Sverdiolas šią premiją gavo už darbų ciklą „Hermeneutinė kultūros filosofija
(2002–2012)“. Metų pabaigoje profesorei Daujotytei taip pat įteiktas
Švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklas už nuopelnus Lietuvos mokslui, švietimui ir kultūrai, mokslininkų ir mokytojų ugdymą,
kūrybingos lietuvybės stiprinimą. 2015 m. Skandinavistikos centro
įkūrėja docentė dr. Ērika Sausverde buvo apdovanota Valstybės apdovanojimu – ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“, o Lietuvių literatūros
katedros docentui, vaikų literatūros specialistui dr. Kęstučiui Urbai
buvo įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija už aktyvią veiklą
vaikų ir paauglių literatūros srityje.
Anglų filologijos katedros profesorius, kultūrologas, eseistas ir publicistas Almantas Samalavičius apdovanotas lietuvių kalbininko, vertėjo, žurnalisto, redaktoriaus Bronio Savukyno premija už „Kultūros
baruose“ 2012–2014 metais paskelbtą ir toliau tęsiamą reikšmingą
pokalbių ciklą su pasaulyje pripažintais intelektualais. 2015 m. Lietuvos Kultūros ministerija B. Savukyno premija apdovanojo ir Lietuvių
literatūros katedros docentą dr. Regimantą Tamošaitį, už ilgametį
rašymo kokybės ugdymą „Metų“ redakcijoje.
Polonistikos centro vedėjas prof. habil. dr. Algis Kalėda 2014 m. buvo
apdovanotas Varšuvos universiteto Lenkų kalbos ir kultūros centro
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premija užsieniečiams POLONICUM už išskirtinius pasiekimus puoselėjant lenkų kultūrą ir kalbą užsienyje.
2014 m. profesoriui habil. dr. Akseliui Holvoetui suteiktas Latvijos
universiteto Doctor honoris causa titulas už tarptautiniu mastu pripažintus baltų kalbų tyrimus bei ilgametį mokslinį bendradarbiavimą kalbotyros srityje su Latvijos universitetu. Lenkijos Respublikos
Prezidentas Bronisławas Komorowskis šį mokslininką taip pat apdovanojo Auksiniu kryžiumi už nuopelnus populiarinant žinias apie
Baltijos šalis, už mokslinius ir pedagoginius pasiekimus.
Filologijos fakulteto kartu su Matematikos ir informatikos fakultetu
bei Matematikos ir informatikos institutu vykdomas projektas LIEPA
(Lietuvių šneka valdomos paslaugos) 2014 m. Pasaulinės informacinės visuomenės dienos proga apdovanotas kaip geriausias „InfoVi
Balsas“ projektas. Projekto metu siekiama sukurti technologinę
infrastruktūrą (specialių laboratorijų įrengimas, natūralaus garso
lietuvių kalbos sintezatoriaus sukūrimas, šnekos atpažinimo variklių
sukūrimas ir kt.), kuri sudarytų galimybes kurti lietuvių kalbos skaitmeninimo paslaugas, o mokslininkams atlikti mokslinius tyrimus ir
plėsti turimas lietuvių kalbos fonetikos žinias.
2015 m. Anglų filologijos katedros lektorius dr. Deimantas Valančiūnas gavo Indijos vyriausybės apdovanojimą (Vishwa Hindi
Samman) už hindi kalbos sklaidą ir populiarinimą užsienyje.
2015 m. mūsų fakulteto italistai dr. Rasa Klioštoraitytė ir dr. Dainius Būrė apdovanoti Italijos žvaigždės kavalieriaus ordinais už italų
kalbos dėstymą Vilniaus universitete, italų kalbos ir kultūros sklaidą
Lietuvoje ir už vertingą vertimo veiklą verčiant italų literatūrą.

Daugiau informacijos: www.flf.vu.lt > Mokslas
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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.
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 Anglų filologijos gretutines studijas.

Daugiau informacijos:
Anglų filologijos katedra
Tel. (8 5) 268 7228, www.flf.vu.lt/afk
Dr. Linara Bartkuvienė
El. paštas linaravu@yahoo.co.uk
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Erika Sinkevičiūtė,
Anglų filologijos
absolventė

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.
Eimantė Liubertaitė,
Anglų filologijos bakalauro programos Cum laude diplomantė,
East Anglia universiteto Filosofijos ir literatūros magistro
programos absolventė, vertėja

Vilniaus universiteto Anglų filologijos programa man
padėjo ne tik sustiprinti savo anglų kalbos žinias, bet ir
pažinti angliškai kalbančių šalių – Jungtinės Karalystės, JAV, Kanados – kultūrą bei istoriją. Studijų metu
turėjau galimybę atrasti sau artimiausią akademinę discipliną, t. y. anglų ir
amerikiečių literatūrą, ir lavinti savo gebėjimus tiriant šią sritį. Jei esi atviras
ir smalsus, Anglų filologijos katedra suteikia begalę progų išpildyti savo
akademinį potencialą: katedros dėstytojai yra puikūs savo sričių ekspertai,
visuomet linkę padėti studentams, pasiruošusiems papildomam darbui
ir norintiems iš savo studijų pasiimti viską, ką gali. Programa sudaryta
savarankiško pažinimo skatinimu; nors srautinėse paskaitose studentams
pateikiama informacija apie svarbiausius literatūros žanrus ir kalbotyros
teorijas, kartu paliekama vietos subjektyviems pomėgiams už kanono periferijos. Būtent tai, jog Anglų filologijos katedros dėstytojai skatina studentus mąstyti individualiai ir atrasti savo pačių pasaulėžiūrą, išskiria šią
programą kaip ne tik akademinę ar kultūrinę, bet ir intelektualinę inspiraciją.
Rekomenduočiau Anglų filologijos studijas žmonėms, kurie mato anglų
kalbą kaip pasaulietinio diskurso įrankį, savyje talpinantį šimtmečių
mąstymo ir meno evoliuciją. Kartu pasiūlyčiau studentams drąsiai įsilieti į
akademinį gyvenimą – galbūt būtent jame atrasite savo kelią.
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Ispanų kalba yra viena labiausiai paplitusių kalbų pasaulyje, ja
kalba apie 420 mln. žmonių, 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
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.
Kitų krypčių studentams siūlome Ispanų kalbos ir kultūros
gretutines studijas.
Daugiau informacijos:
Romanų filologijos katedra
Tel. (8 5) 268 7232, www.flf.vu.lt/rofk
Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson
El. paštas miguel.villanueva@flf.vu.lt
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Elena Gasiulytė,
Lietuvių filologijos ir užsienio (ispanų)
kalbos Cum laude diplomantė

Ispanų kalba – antroji tarp daugiausiai gimtakalbių
turinčių pasaulio kalbų, ji 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. Vargu, ar deramai išmoksite ispaniškai kalbos kursuose
– jų nė iš tolo nesulyginsi su universitetinių studijų teikiamomis kompetencijomis. Studijuodama susipažinau 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. Man dėstė nemažai iš skirtingų Ispanijos regionų
atvykusių dėstytojų, tad skirtingus dialektus bei Ispanijos aktualijas pavyko
išgirsti iš pirmų lūpų. Na, o savo bendraminčius literatūros mėgėjus galiu
patikinti: Julio Cortázaro tekstai originalo kalba skamba kur kas geriau!
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„Visi keliai veda į Romą!“ Šiame senoviniame posakyje net ir šiandien galime aptikti aktualių prasmių. Italų kalba, literatūra, istorija
ir kultūra gali atverti vertingų trajektorijų ir dabarties žmogui. Nesvarbu, ar jį skatintų noras geriau pažinti kultūrinės Europos erdvės ištakas, ar praktinis siekis taikyti šias žinias kasdienėje darbo
veikloje.
2015 m. debiutavusi studijų programa Italų filologija sudaryta taip, kad studentas turėtų kuo daugiau pasirinkimo ir galėtų
modeliuoti studijas pagal savo polinkius ir profesinės ateities
vizijas. Italų filologijos disciplinos programoje suskirstytos į tris
blokus: privalomieji, pasirenkamieji ir gilinamieji dalykai.
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.
Baigusieji šią studijų programą įgytas žinias ir gebėjimus galės
taikyti įmonėse ir įstaigose, vertimo biuruose, redakcijose, kur
reikalingas puikus italų kalbos mokėjimas, tarpasmeniniai ir
tarpkultūriniai gebėjimai bei kitos šia programa ugdomos dalykinės ir bendrosios kompetencijos. Dalis absolventų galės tęsti
studijas magistratūroje Italijos universitetuose arba Vilniaus universitete, pasirinkę vertimo raštu ar žodžiu studijas, arba kitas
siūlomas programas.
Kviečiame visus, svajojančius tapti tikrais italų kalbos,
literatūros ir kultūros žinovais!
Daugiau informacijos:
Romanų filologijos katedra
Tel. (8 5) 268 7232, www.flf.vu.lt/rofk
Dr. Dainius Būrė
El. paštas dainius.bure@flf.vu.lt
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Aušra Gataveckaitė,
italų kalbos dėstytoja
Mane visuomet labiau traukė humanitariniai dalykai,
ypač patiko kalbos ir istorija, tad ketveri Lietuvių
filologijos ir užsienio (italų) kalbos studijų metai prabėgo be galo greitai. Mokytis teko nemažai, bet studijos
buvo įdomios, dauguma dėstytojų – šaunūs, o ir grupė
susidarė tikrai stipri, be to, pagal mainų programą studijavau ir Pizos universitete. Studijuojant susiformavusios kompetencijos ir
įgyti įgūdžiai padėjo laimėti stipendiją magistrantūros studijoms Bolonijos
universitete Italijoje, kur vėliau baigiau ir doktorantūrą. Šiuo metu Vilniaus
universitete dėstau jauniesiems italų kalbos mylėtojams ir būsimiems
specialistams, kurie, tikiuosi, galės save realizuoti skleisdami italų kalbą
ir kultūrą Lietuvoje, o lietuvių – Italijoje, versdami raštu filmus, profesinę ir
grožinę literatūrą bei techninius dokumentus Europos Sąjungos institucijoms ir ne tik, versdami žodžiu konferencijų, derybų ir įvairių susitikimų
metu, dirbdami ir bendradarbiaudami su Italijos viešosiomis institucijomis
ar privačiomis įmonėmis.
Ramunė Brundzaitė,
rašytoja, poetė,
italų kalbos dėstytoja
Italų kalba mano gyvenime atsirado, galima sakyti,
atsitiktinai – kai baigiau mokyklą, kaip tik buvo renkamas lietuvių filologijos ir italų kalbos kursas. Seniai
svarsčiau apie lituanistiką, o galimybė kartu išmokti dar
vieną kalbą ir susipažinti su kitos šalies kultūra padėjo
galutinai apsispręsti. Pusmetį gyvenau ir studijavau Šiaurės Italijoje, Udinėje. 2013-aisiais metais pasirodžiusioje mano pirmojoje poezijos knygoje
„Drugy, mano drauge“ yra net toks skyrius – „Udinės giesmės“, kuriame į
eilėraščius susidėliojo gyvenimo Italijoje patirtys. Dabar jau pati mokau
italų kalbos kitus, verčiu italų poeziją, teberašau ir tikiuosi, kad mano kūrybinis kelias viena knyga neapsiribos. Tęsiau mokslus Vilniaus universitete,
Intermedialių literatūros studijų magistrantūroje, savo magistro darbe lyginau, kaip į poeziją įsirašo du miestai – mano gimtasis Vilnius ir man gerai
pažįstamas Triestas, Friuli-Venezia Giulia regiono sostinė.
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Kiekvienas, kas ryžtasi studijuoti Klasikinę filologiją, yra drąsus
ir veržlus žmogus. Jam reikės kūrybiškumo, vaizduotės, taip pat
atkaklumo ir kruopštumo. Antra vertus, šias savybes, jei jų trūks,
ugdys pačios studijos. Graikų ir lotynų kalbos, nors vadinamos
„negyvomis“, yra savaip tobulos, jos nebekinta, įgavo galutinį
pavidalą. Jų gramatikos pavyzdžiu buvo kuriamos daugumos indoeuropiečių kalbų gramatikos, kurių leksikos klodai tūno romanų
kalbose.
Tačiau Klasikinė filologija – ne vien kalbų studijos. Kaip praeityje, taip ir dabar „klasikinis išsilavinimas“ reiškia fundamentalų išsilavinimą. Graikų ir romėnų mitologija, literatūra, filosofija,
dailė, teisės tradicijos, politinė mintis lieka ne tik mūsų civilizacijos pamatuose, bet ir šiandien realiai veikia visą gyvenimą – politiką ir teatrą, filosofiją ir dizainą, net populiariąją kultūrą...
Šimtametė patirtis liudija, kad klasikinės studijos kaip niekas
kitas ugdo analitinius gebėjimus, mokėjimą formuluoti ir reikšti
mintis. Mokančiam skaityti ir suprasti klasikinius tekstus, nusimanančiam apie antikinius grožio ir gėrio idealus, perpratusiam
Antikos konfliktus ir krizes nesunku suvokti bet kurį kultūros ar
viešosios erdvės reiškinį. Tad Klasikinės filologijos absolventai
tampa ne tik akademikais ar dėstytojais, bet ir teatralais, žurnalistais, diplomatais, filosofais, viešųjų ryšių specialistais...
Ši studijų programa yra „dviguba“, todėl nėra gretutinių studijų
galimybės.
Kitų krypčių studentams siūlome šias gretutinių studijų programas: Lotynų kalba ir LDK raštija, Senoji graikų kalba ir helenistinė kultūra, Naujoji graikų kalba.
Daugiau informacijos:
Klasikinės filologijos katedra
Tel. (8 5) 268 7220, www.flf.vu.lt/kfk
El. paštas klasik.fil@flf.vu.lt
Doc. dr. Audronė Kučinskienė
El. paštas audronekucinskiene@hotmail.com
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Vasaris Oržekauskas,
reklamos planavimo agentūros
„Inspired UM“ direktorius

Studijuodamas Klasikinę filologiją iš tiesų iki galo dar
nesugebi aprėpti jos viso grožio. Tik pabaigęs universitetą imi suvokti: jeigu reiktų iš naujo rinktis, nieko kito net
nesvarstytum. Galbūt dar galėtum baigti klasikinės filologijos doktorantūros
studijas. Klasika duoda viską: Europos kultūros suvokimo pamatus, dorybės ir garbės sampratas, saiko matą gyvenime ir išugdo gebėjimą mąstyti.

Aistė Šuliokaitė,
mados konsultantė
švediškame „Elle“ žurnale

Man visuomet atrodė, kad universitetas turi suteikti
išsilavinimą, o ne profesiją. Pasirinkau tai, kas skambėjo neįtikėtinai įdomiai ir neturėjo nieko bendra nei su
ekonomika, nei su vadyba – Klasikinės filologijos studijas. Studijų metu ne tik išmoksti skaityti ir suprasti užrašus ant senovinių
pastatų ir vazų, nejučia imi tuo didžiuotis, sužinai apie neegzistuojančias
raides (digamas ir išnykusias sigmas), kaip jos viską paaiškina. Smalsumas
tapo mano kasdienybe. Žiūrėdama Antikos įkvėptus filmus, pradėjau jausti
neįtikėtiną pareigą pataisyt kiekvieną menką klaidelę, o rašydama kokį nors
straipsnelį – visada surasti bent tris paminėtinus aspektus. Nes trys yra
gražu – to išmoksti universitete studijuodamas klasiką.
Mokiausi keturiuose universitetuose (Maltos, Stokholmo, FUMEC universitete Brazilijoje ir Vilniaus), bet tokių žinių, akiračio praplėtimo ir iškalbos
meno neradau niekur kitur kaip Vilniuje. Kai žodžiai prasprūsta pro dantų
tvorą, kai vidinis Plinijus nerimsta, o kiekvienas gyvenimo aspektas palydėtinas su tam tikru ironijos kiekiu.
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Lietuvos ir Lenkijos santykiai apibūdinami kaip strateginė partnerystė, todėl kvalifikuotų polonistų Lietuvoje reikia nuolatos.
Siekiame plėtoti politinio, ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius, nuo senų laikų siejančius mūsų šalis. Lenkų filologijos
studijų programą remia Lenkijos švietimo ir mokslo ministerija, suteikianti progą gilinti kalbos ir kultūros žinias geriausiuose Lenkijos
universitetuose.
Mūsų studijos yra skirtos norintiems ne tik puikiai išmokti lenkų kalbą, bet ir gilintis į ta kalba sukurtą literatūrą, ja kalbančios
tautos kultūrą. Esame atviri ir tiems, kurie jau moka lenkiškai, ir
tiems, kurie dar nėra susipažinę su ja, kadangi studijuoti kalbą
galima tiek pažengusiųjų, tiek pradedančiųjų grupėse. Mūsų studentai vyksta į ekspedicijas, atlieka mokomąją ir profesinę praktiką (vertimo, redagavimo, kalbos mokymo, bibliotekinę ar mokslinę), pagal mainų programas studijuoja ne tik Lenkijoje, bet ir
kitų Europos šalių universitetuose – tai puiki proga pasisemti
tarpkultūrinio bendravimo patirties.
Baigę šią studijų programą gausite Lenkų filologijos bakalauro laipsnį, o pasirinkę ir gretutines studijas – dvigubą (Lenkų
filologijos ir kitos krypties) bakalauro laipsnį. Studijų metu įgytos kompetencijos (lenkų kalbos mokėjimas, vertimas, Lenkijos
kultūros ir literatūros supratimas ir kt.) tampa tvirtu pagrindu
dirbti redakcijose, leidyklose, vertimo biuruose, turizmo įmonėse,
taip pat užsienio šalių atstovybėse bei kitose įstaigose, kur reikalingas puikus lenkų kalbos mokėjimas ir tarpkultūriniai gebėjimai.
Kitų krypčių studentams siūlome šias gretutinių studijų programas: Lenkų filologija, Lenkų kalba ir kultūra.
Daugiau informacijos:
Polonistikos centras
Tel. (8 5) 268 72 37, www.filpol.flf.vu.lt
El. paštas polkatedra@flf.vu.lt
Doc. dr. Viktorija Ušinskienė
El. paštas viktorija.usinskiene@gmail.com
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Olga Lempert,
vertėja, 2013 m. Lietuvos literatūros vertėjų
sąjungos Dominyko Urbo premijos laureatė

Lenkų filologijos studijos man buvo išties įdomus laikotarpis.
Pažintis su turtinga bei įvairialype lenkų kultūra būtent viename
jos istorinių židinių, Vilniuje – tai neįkainojama patirtis. Įvairius
kalbos bei literatūros aspektus nagrinėjančios paskaitos parodė, kas yra
filologija su visu savo žavesiu. Polonistikos centre besilankantys dėstytojai
iš Lenkijos universitetų praturtino žinias ir sutvirtino simpatijas šiai valstybei.
Dabar esu vertėja, gyvenu Jeruzalėje, verčiu iš kelių kalbų, tad studijų metu
įgytus vertimo ir darbo su tekstu įgūdžius taikau kasdien, o įvaldyta lenkų
kalba atnešė ne tik profesinių patirčių, bet ir dovanojo draugų, su kuriais galiu
bendrauti jų gimtąja kalba.
Monika Bogdzevič,
Vilniaus miesto savivaldybės Užsienio ryšių
skyriaus vyriausioji specialistė

Lietuvių filologijos ir užsienio (lenkų) kalbos studijas pasirinkau baigusi dvejus metus vadybos mokslų. Iš pradžių tokį
pasirinkimą sąlygojo meilė literatūrai ir lenkų kultūrai. Vėliau
susidomėjimas kalba apėmė naujas sritis – kalbos kultūrą, etnolingvistiką,
kalbų teorijas ir kt. Filologijos mokslai yra kaip kopimas į kalnus – kvapą
gniaužiantys, bet kupini iššūkių. Bent kartą į juos panirus neįmanoma likti
abejingam tam, kas vyksta kalboje ir kultūroje. Giliai klysta visi, kas mano, jog
filologija – tai mokslas apie nieką. Filologija – žodžio, logikos, mąstymo ir
kultūros mokslas. Nėra tokios individo ir visuomenės gyvenimo srities, kurioje
kalba neatliktų svarbiausio vaidmens.
Janina Klimaševska,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Į savo studentiškus metus grįžtu su didžiuliais sentimentais.
Vilniaus universitetas buvo mano svajonė, pasisekė ten įstoti, ir
nesigailiu dėl tokio savo pasirinkimo. Lenkų filologijos studijos
ir studentiškas gyvenimas buvo nuostabūs, nepastebėjau, kaip bėgo laikas.
Didelis šio universiteto prestižas, puikūs dėstytojai, nuostabūs draugai, įvairios
pažintys ir draugystės praturtino mane kaip asmenybę. Su manimi visuomet
buvo elgiamasi oriai ir pagarbiai per paskaitas ir egzaminus. Šiandien drąsiai
galiu pasakyti, kad mokantis lenkų kalbą yra daugiau atvirų nei užvertų kelių:
šios studijos suteikia galimybę gauti geresnį darbą ir drauge dalyvauti kultūriniame gyvenime. Visiems abejojantiems galiu pasakyti – Lenkų filologijos
studijos yra geriausias pasirinkimas.
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Kalba – svarbiausia žmonių bendravimo ir kultūros perdavimo
priemonė. Jos reikia mokytis, ją reikia plėtoti, pritaikyti modernėjančiai šiandienai. Literatūra transformuoja ir intensyvina abstrakčiąją žodžio reikšmę, pakylėja ją nuo kasdienės šnekos.
Lietuvių filologijos studijos atveria galimybę studijuoti dabartinę
lietuvių kalbą (jos lygmenis, kalbos mokslo šakas), jos istoriją,
tarmes, susipažinti su senosiomis ir šiuolaikinėmis užsienio
kalbomis. Literatūra besidomintys studentai gali rinktis: lietuvių
lyriką, tautosaką ir mitologiją, dramą, literatūros kritiką, lietuvių
egzodo, sovietmečio ir autobiografinę literatūrą, kursus apie
Bibliją ir literatūrą, apie teatrą ir literatūrą, lietuvių arba užsienio
vaikų literatūrą ir kt. Daug dėmesio skiriama lietuvių literatūros
istorijos, senosios, šiuolaikinės ir daugiakalbės XIX–XX a. Lietuvos literatūros ir jų kontekstų studijoms, tekstų ir kultūros sąsajų
problemikai. Vienas semestras skirtas studentų praktikai: redagavimo, pedagoginei, vertimo, skaitmeninės filologijos, mokslinei dialektologinei arba tekstynų lingvistikos.
Šios studijos labai tinkamos tiems, kam įdomu ne tik mokytis
kalbų ir apie kalbas, bet ir smalsu, kuo kalbos panašios, kuo
skiriasi, kaip jos formuojasi ir kinta, kaip gyvuoja šiandien. Studijuoti čia patiks tiems, kurie nori gilintis į lietuvių ir kitas baltų
kalbas, lietuvių literatūrą, tautosaką ir mitologiją, mėgsta skaityti – nuo antikinės literatūros iki šiuolaikinio romano, dramos ir
poezijos – ir patys kurti.
Kitų krypčių studentams siūlome šias gretutinių studijų programas: Lietuvių filologija, Lietuvių kalba, Lietuvių literatūra.
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Daugiau informacijos:
Baltistikos katedra
Tel. (8 5) 268 7211, www.flf.vu.lt/bk
Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė
El. paštas daiva.sinkeviciute@flf.vu.lt
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

Dalia Michelevičiūtė,
Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė,
šokėja, VDU sceninio meistriškumo dėstytoja

Dalia Michelevičiūtė – aktyvi poezijos skaitovė, Marijos radijo savanorė. 1992 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
baigė aktorinį meistriškumą, 1994 m. Vilniaus universitete –
lietuvių kalbą ir literatūrą. Vaidina Lietuvos nacionalinio dramos teatro
scenoje. Dirba su garsiais režisieriais Oskaru Koršunovu, Andželika Cholina,
sukūrė vaidmenis kino filmuose „Nuomos sutartis“, „Jonukas ir Grytutė“,
„Strazdas – žalias paukštis“, „Mėnulio Lietuva“, „Nereikalingi žmonės“ ir kt.
Ne kartą pelnė apdovanojimus už vaidmenis tarptautiniuose teatro festivaliuose, dusyk išrinkta geriausia metų aktore, už geriausią epizodinį vaidmenį
filme „Nereikalingi žmonės“ apdovanota Sidabrinės gervės statulėle ir kt.
Veda aktorinio meistriškumo kursus, dirba šokių mokytoja „Kristinos šokių
namuose“.
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Ši studijų programa apima lituanistiką ir dar vienos kalbos, literatūros ir kultūros studijas*. Ji turi daugiau nei 10 variantų: estų, latvių, lenkų, naujoji graikų, slovėnų, suomių, vokiečių, turkų ir kt. 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. Kalbos atveria kitų kultūrų lobius, kitakalbių žmonių pasaulius.

Daugiau informacijos:
Baltistikos katedra
Tel. (8 5) 2687211, www.flf.vu.lt/bk
Doc. dr. Birutė Kabašinskaitė
El. paštas birute.kabasinskaite@flf.vu.lt

*2016 m. priėmimas į šią studijų programą nebus vykdomas
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Judita Malininaitė,
vertėja iš estų kalbos, žurnalistė

Estų kalba man atvėrė naujų kelių į tarptautinę
žurnalistės karjerą. Visada norėjau rašyti ir rašiau,
tačiau pažinusi estų kultūrą pradėjau lietuviams
rengti straipsnius apie estus, o vieną dieną gavau pasiūlymą estiškai rašyti apie Lietuvą Estijos dienraščiui. Studijuodama Tartu
universitete estus mokiau lietuvių kalbos, vaidinau estiškame
spektaklyje, dalyvavau tarptautinėse konferencijose. Yra tekę
dirbti gausios Estijos medikų grupės asistente tarptautinėje konferencijoje Vilniuje. Šiuo metu dirbu laisvai samdoma vertėja keliuose vertimų biuruose. Versdama nuolatos susiduriu su įvairiais
iššūkiais, kurie skatina tik dar labiau tobulėti ir domėtis pasauliu.
Taip pat studijuoju istorijos magistrantūroje ir kitą semestrą
išvykstu pagilinti savo žinių į Talino universitetą – tai man leidžia
estų kalbos mokėjimas.
Elžbieta Banytė,
Lietuvių filologijos ir užsienio (naujosios graikų) kalbos
Cum laude diplomantė, vertėja, literatūros recenzijų autorė,
prezidento A. Smetonos vardinės stipendijos laimėtoja

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!

41

42

Bonjour! Jus sveikina ir kviečia Prancūzų filologijos programa. Kaip
žinia, prancūzų kalba yra oficiali ES kalba, kurią studijuodami ne tik
puikiai ją išmoksite, bet susipažinsite ir su Prancūzijos istorija ir
kultūra, prieš jus atsivers prancūzų literatūros lobiai, prancūziškai
kalbančių šalių civilizacija ir šitaip įgysite platų universitetinį humanitarinį išsilavinimą. O jei turėsite noro, galėsite pasirinkti dar
ir gretutines studijas, kurios dar labiau praplės jūsų akiratį. Studijų
programą remia Prancūzijos institucijos Lietuvoje, katedroje dėsto
dėstytojai iš Prancūzijos, kurie padės pagilinti šnekamąją prancūzų
kalbą, o mainų programos suteiks galimybę studijuoti Prancūzijoje
ir kitose ES šalyse.
Priimame ir tuos, kurie mokykloje prancūzų kalbos nesimokė.
Jiems siūlome aktyvaus mokymosi metodus, kurie leis puikiai
išmokti kalbą, o šito padės pasiekti jūsų ir jaunų bei energingų
dėstytojų entuziazmas!
Baigę šią studijų programą gausite Prancūzų filologijos bakalauro laipsnį, o jei pasirinksite dar ir gretutines studijas – dvigubą
(Prancūzų filologijos ir kitos krypties) bakalauro laipsnį.
Daug mūsų absolventų dirba vertėjais įvairiose ES institucijose
(Briuselyje, Liuksemburge, Strasbūre), Lietuvos vyriausybėje.
Nemažai buvusių studentų darbuojasi Užsienio reikalų ministerijoje, jau nekalbant apie aukštųjų mokyklų dėstytojus, gimnazijų
ir mokyklų mokytojus.
Kitų krypčių studentams siūlome Prancūzų kalbos ir kultūros
gretutines studijas.
Daugiau informacijos:
Romanų filologijos katedra
Tel. (8 5) 268 7232, www.flf.vu.lt/rofk
Doc. dr. Vytautas Bikulčius
El. paštas vytautas.bikulcius@flf.vu.lt
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Rimantas Šidlauskas,
Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų generalinis direktorius, buvęs Lietuvos ambasadorius Kanadoje, Rusijoje, studijavęs
prancūzų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete 1980–1985 metais

Užsienio kalba dabar, kitaip nei anksčiau, retam
yra profesija. Tai darbo, komunikacijos įrankis,
bet kartu ir langas į prancūzų kultūrą, meną, istoriją. Unikali
galimybė pasinerti į kitą pasaulį, suvokti jį be tarpininko ar vertėjo.
Prancūzų kalba man nuostabiai graži, išraiškinga ir melodinga.
Ji, kaip ir kiekvienas instrumentas, paklūsta tik jai atsidavusiam,
ją mylinčiam meistrui. Ir kaprizų ši gražuolė turi ne tiek daug: be
didelio noro dar reikia šiek tiek muzikinės klausos...
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Rusų filologijos studijos apima rusų kalbos ir kalbotyros, rusų
literatūros bei kultūros dalykus. Rusų kalba pagal ja kalbančiųjų
skaičių pirmauja tarp slavų kalbų ir yra viena labiausiai paplitusių
kalbų visame pasaulyje. Ši kalba yra Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų oficiali kalba. Ja kalba beveik 300 milijonų
žmonių. Maždaug pusei iš jų rusų kalba yra gimtoji. Lietuvoje rusų
kalba pagal paplitimą užima antrą vietą po lietuvių kalbos ir plačiai
naudojama kasdieniniame gyvenime.
Rusų rašytojai yra garsūs visame pasaulyje savo įspūdingais
ir intriguojančiais kūriniais. Pasirinkę Rusų filologiją, drauge su
dėstytojais ieškosite atsakymų į klausimus, kodėl jau antrą šimtmetį Fiodoras Dostojevskis yra vienas skaitomiausių autorių
pasaulyje, o viso pasaulio kinematografininkai nenustoja ekranizuoti Levo Tolstojaus kūrinių. Susipažinsite ir su Lietuvos rusų
kalba, literatūra, kultūra.
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
Kitų krypčių studentams siūlome Rusų filologijos, Rusų kalbos,
Rusų literatūros ir Slavų kalbotyros gretutinių studijų programas.

Baigę studijas padėsite plėtoti Lietuvos ir Rusijos ekonominio
ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius, nuo senų laikų siejančius
mūsų šalis, gal dirbsite Lietuvos rusų žiniasklaidoje, kultūros,
švietimo srityje. Galima tęsti studijas Rusistikos ir kitose magistrantūros studijų programose.
Daugiau informacijos:
Rusų filologijos katedra
Tel. (8 5) 268 7224, www.flf.vu.lt/rfk
Doc. dr. Dagnė Beržaitė
El. paštas dagne.berzaite@flf.vu.lt
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Veronika Girininkaitė,
Magna cum laude diplomantė, Vilniaus universiteto
bibliotekos rankraščių skyriaus darbuotoja

Rusų filologijos studijos man davė išties daug. Universitete galėjau klausytis puikių, išmintingų Mokytojų. Čia
mane išmokė vertinti detales, kartais reikšmingesnes už
bendrą įspūdį. Čia įgijau mokslinio darbo įgūdžių pradmenis, supratau, kiek mažai dar žinau apie, regis, artimą kultūrą. Iš besiklostančio mažo pažinimo pasaulio vėrėsi neaprėpiamas nepažintasis pasaulis.
Tas pasaulis mane vilioja, neramina ir džiugina.

Oleg Jerofejev,
ru.delfi.lt vyr. redaktorius

Kasdieniame mūsų gyvenime žmogus suvokia kalbą kaip
savaime suprantamą dalyką, kaip instrumentą, kuriuo
naudodamiesi siekiame kažkokių tikslų, o literatūra
daugumai – estetinis laisvalaikis. Ir tik filologas žvelgia
į kalbą ir į literatūrą kaip į sakralią erdvę ir tuo pat metu – kaip į tyrinėjimo
objektą. Ne kiekvienas galės tapti moks-lininku ir dvasininku, bet kelią į pasaulio brangenybes tikrai pamatysite, o Rusų filologijos katedros dėstytojai
visada bus su jumis.
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Skandinavistikos centre mokomės danų, islandų, norvegų, švedų
ir suomių kalbų, studijuojame modernioje audiovizualinėje laboratorijoje. Turime didžiausią skandinavistikos biblioteką Lietuvoje –
naujausių vadovėlių, žodynų, mokslinės ir grožinės literatūros bei
vertimų kolekciją. Skatiname savo studentų kritinį mąstymą ir savarankiškumą, atvirumą kitoms kultūroms, toleranciją kitai nuomonei. Skandinavistikos programa turi šiuos variantus: danų*, norvegų, suomių, 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
Beveik visi mūsų studentai išvyksta į Skandinavijos universitetus
ir į vasaros kalbų kursus pagal „Erasmus+“ mainų programą arba
įvairius projektus. Kviečiame žinomus profesorius iš Skandinavijos ir kitų šalių, rengiame susitikimus su skandinavų rašytojais,
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.
Kitų krypčių studentams siūlome Skandinavistikos gretutines
studijas.
Daugiau informacijos:
Skandinavistikos centras
Tel. (8 5) 268 7235, www.skandinavistika.flf.vu.lt
Doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė
El. paštas ieva.steponaviciute@flf.vu.lt
*2016 m. danų kalbos grupė nebus renkama
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Raimonda Jonkutė,
vertėja iš švedų kalbos

Skandinavistikos absolventė Raimonda Jonkutė sulaukė
pasaulinio pripažinimo: vertėja buvo įtraukta į prestižinį
IBBY Garbės sąrašą. Tokio įvertinimo ji sulaukė už
išskirtinę švedų autoriaus Sveno Nordqvisto knygos
vaikams „Kalėdų senelio staigmena“ (leidykla „Nieko
rimto“) vertimo iš švedų kalbos kokybę. IBBY, Tarptautinė vaikų ir jaunimo
knygos taryba, kas dvejus metus sudaro IBBY Garbės sąrašą, į kurį įtraukia
knygas vaikams, pasižyminčias išskirtine vertimo, iliustracijų ir teksto
kokybe. Tai yra aukščiausias pasaulinis įvertinimas, kurį gali gauti knyga
vaikams. „Šis apdovanojimas neabejotinai įkvepia tolimesniems darbams. Jis buvo nepaprastai maloni staigmena ir džiaugsmas. Juk knygos
personažus įsileidi į širdį nuo pat pirmo puslapio. Man pačiai tai, žinoma,
profesinis pripažinimas ir paskatinimas“– dalinosi įspūdžiais šiuo metu
Švedijoje gyvenanti vertėja.

Mantas Zalatorius,
„Business Sweden“ viceprezidentas

Mantas Zalatorius, Skandinavistikos (švedų k.) bakalauras ir Tarptautinio verslo magistras (MBA; Copenhagen Business School ir INSEAD’s CALT), nuo šių metų
paskirtas tarptautinės kompanijos „Business Sweden“
viceprezidentu ir Vidurio bei Rytų Europos regiono vadovu. Jam šis paskyrimas – ir pripažinimas, ir didelis iššūkis. „Man patikėta
vadovauti Švedijos investicijų ir prekybos skatinimui dešimtyje Europos
valstybių. Būsiu vienintelis užsienietis vadovų komandoje, formuosiantis
Švedijos investicijų ir prekybos skatinimo mechanizmus. Tačiau perimti
vadovavimą nelengvam regionui (Rusija, Ukraina), nelengvais laikais –
nemenkas iššūkis. Sieksiu skatinti švediškų įmonių investicijas ir prekybą
minėtame regione, o taip pat – užsienio bendrovių investicijas Švedijoje“.
Jo teigimu, šiandien investicijų ir prekybos skatinimo mechanizmai visame
pasaulyje keičiasi labai sparčiai, todėl tenka labai greitai reaguoti ir prisitaikyti prie naujų sąlygų.

50

51

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 – italų kalba. Šios kalbos
studijos pradedamos „nuo nulio“.
Jums siūlome įdomias studijas, vertimo įgūdžių, dviejų užsienio kalbų kompetencijų ir gebėjimų ugdymą. Ši studijų programa
yra „dviguba“, todėl nėra gretutinių studijų galimybės. Mūsų
studentai turi daug galimybių pagal mainų programas išvykti
semestro ar metų studijų į užsienio universitetus, su kuriais
Filologijos fakultetas yra sudaręs 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 magistrantūros
studijų programose.

Daugiau informacijos:
Vertimo studijų katedra
Tel. (8 5) 268 7245, www.vsk.flf.vu.lt
Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė
El. paštas nijole.maskaliuniene@flf.vu.lt
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Greta Petružytė,
Vertimo studijų programos studentė

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
rūmuose, mokytis iš geriausių specialistų, kurie yra itin draugiški ir
supratingi, bendrauti su pačiais įdomiausiais žmonėmis ir
svarbiausia – įgyti vertėjo profesiją ir humanitarinį išsilavinimą.
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Vokiečių filologijos studijose, ypač pirmuosius dvejus metus,
daug dėmesio skiriama kalbos mokymuisi. Kalbos studijų metu
gilinamasi į Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos kultūrą ir literatūrą,
susipažįstama su vokiečių kalbos reikšme šiandieninėje Europoje,
Vokietijos vaidmeniu pasaulyje. Taip pat nagrinėjami kalbos vartojimo klausimai, studijuojami įvairūs kalbotyros ir literatūros dalykai.
Mūsų studentai gali rinktis ir tarpdisciplininius dalykus, įvairias
užsienio kalbas ar netgi gretutines studijas, leidžiančias įgyti
papildomą kitos filologijos ar kitos srities išsilavinimą. Studijų metu galima dalyvauti įvairių fondų ar Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose ir programose, taip tobulinti savo
kalbinę bei tarpkultūrinę kompetenciją.
Taigi Vokiečių filologijos studijos leidžia išmokti vokiečių kalbą
ir suteikia platų filologinį išsilavinimą, kuris pravers bendraujant
tarptautiniu mastu.
Kitų krypčių studentams siūlome šias gretutinių studijų programas: Vokiečių filologija, Vokiečių kalba ir kultūra.

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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Nijolia Buinovskaja,
Vilniaus Goethe’s instituto Lietuvoje
Kalbos skyriaus vadovė

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!

Anastasija Kostiučenko,
Mokslo darbuotoja, Greifsvaldo universiteto
Baltistikos institutas

Lietuvių filologijos ir užsienio (vokiečių) kalbos studijas
Vilniaus universitete prisimenu su didžiausiu malonumu
ir visada noriai grįžtu į gimtąjį universitetą. Dvi studijų
kryptis suderinanti programa parodė, kiek įvairių karjeros
galimybių gali atsiverti „dvigubą“ filologinį išsilavinimą įgijusiam žmogui
ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Džiaugiuosi galėdama dirbti išsvajotą mokslinį
darbą vieninteliame Baltistikos institute Vokietijoje ir tuo pačiu neprarasti
ryšio su Lietuva ir Vilniaus universitetu – nuoširdžiai dėkoju VU Vokiečių
filologijos katedrai už nuolatinį palaikymą ir bendradarbiavimą vykdant
mokslinius projektus.
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MAGISTRANTŪROS
STUDIJŲ
PROGRAMOS
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Anglistika

(vykdoma anglų kalba)

Ši studijų programa yra atvira ir užsienio studentams, kadangi vykdoma anglų kalba. Stojantieji privalo labai gerai ją mokėti. Todėl
ne Anglų filologijos absolventai turi pateikti anglų kalbos mokėjimą
patvirtinantį dokumentą ar pažymėjimą (IELTS, TOEFL, CAE, CPE,
ALTE).
Siekiame 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).
Studijuoti tenka daugybę dalykų: kultūros studijas, semantiką ir
pragmatiką, Viktorijos epochos romaną ir jo šiuolaikines transformacijas, mokslinių tyrimų metodus, XX a. anglų romaną: nuo modernizmo iki postpostmodernizmo, politinį diskursą, multikultūralizmą literatūroje: teoriją ir interpretaciją, variantiškumą kalboje, atilikti mokslo tiriamąjį darbą ir parengti magistro baigiamąjį
darbą. Taip pat galima rinktis dalykinės kalbos teoriją, mitą ir pasaką šiuolaikinėje Britanijos prozoje, literatūros teoriją, mokslinio teksto kūrimą, postkolonializmą ir literatūrą, postmodernios
parodijos poetiką, XX amžiaus amerikiečių literatūrą, istoriografinę metaliteratūrą anglų kalba, kalbos filosofiją, Kanados studijas,
kognityvistiką, kontrastyvinę gramatiką: modalumą, medijų studijas ir tekstą, šiuolaikinę amerikiečių poeziją, veiksmažodžio komplementaciją: formą ir reikšmę, literatūrą ir vizualiuosius menus.
Anglistikos absolventai išmoksta orientuotis šiuolaikinių anglistikos studijų erdvėje, suvokti skirtingų kultūrinių tradicijų visuomenės palikimą ir analizuoti, interpretuoti bei vertinti anglų
kalbos ir anglakalbių šalių kultūros bei literatūros problemas, šiuolaikinius kalbotyros, kultūros ir literatūros reiškinius tarptautinių
procesų kontekste. Jie gali savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teorinius principus praktikoje, nuolat mokytis, tobulinti
įgytas kompetencijas bei siekti naujų.
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Joana Aleksandrovič,
Anglų filologijos katedros
dėstytoja

Anglistikos studijos puikiai tinka siekiantiems praturtinti
savo literatūros, lingvistikos ir kultūros žinias. Studijų
programa sudaro palankias sąlygas tobulėti, atskleisti
savo kūrybinį potencialą ir yra varomoji jėga. Ji skatina
imtis naujų iššūkių, nebijoti klysti, ieškoti savęs. Įvairių tekstų interpretavimas studijuojant žadina kritinį mąstymą, kuris šiais laikais yra bene
svarbiausias dalykas mokslo ir verslumo paradigmose.
Norėčiau pridurti, jog esu be galo dėkinga savo dėstytojams už ypatingą
atsidavimą darbui ir profesionalumą bei grupės draugams – už bendradarbiavimą ir šilumą. Esu tikra, kad šios studijos – tai vienas iš geriausių mano
gyvenimo etapų, kuris nukreipė mano ateitį teisinga linkme.

Daugiau informacijos:
Anglų filologijos katedra
Tel. (8 5) 268 7228, www.flf.vu.lt/afk
Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė
El. paštas aurelia@usonis.lt
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Bendroji kalbotyra
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. Siekiame rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos kalbotyros specialistus.
Studijuodami Bendrąją kalbotyrą tyrinėsite kalbą, ieškosite atsakymų į klausimus: kas yra kalba, kokie yra svarbiausi jos struktūros
elementai ir koks yra tarp jų ryšys, kaip atsirado kalba (kalbos) ir
kokie kalbų funkcionavimo bei raidos dėsningumai, kiek ir kokių yra
pasaulyje kalbų, kalbų tipų, kaip atsirado raštas ir koks jo santykis
su sakytine kalba, kokią vietą kalbotyra užima tarp kitų mokslų ir
kokie yra kalbos tyrinėjimo metodai ir pan. Šiuolaikinėje kalbotyroje
sparčiai besivystantys kitų krypčių mokslai – sociolingvistika, psicholingvistika, diskurso analizė, lingvistinė pragmatika, tekstynų
lingvistika, kompiuterinė lingvistika – taps jūsų studijų objektu.
Mūsų absolventai dirba mokslo tiriamąjį darbą aukštosiose mokyklose, humanitariniuose mokslo institutuose, kolegijose, taip pat
įvairiose švietimo, kultūros įstaigose, savo žinias pritaiko ir kitose,
su kalbotyra susijusiose profesinėse srityse, pvz., leidyboje, tekstologinėje veikloje, lingvistinėje ekspertinėje veikloje, t. y. ten, kur
reikalingas geras lingvistinis pasiruošimas ir išsamios kalbotyros
žinios. Pagal klasikinį modelį parengti specialistai yra aktualūs ne
tik filologijoje, bet ir kitose humanitarinių, socialinių ir tiksliųjų mokslų srityse.
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Rūta Pileckytė,
Bendrosios kalbotyros absolventė,
redaktorė

Baigusi Lietuvių filologijos studijas nedvejodama stojau į
Bendrąją kalbotyrą – studijų programa pasirodė patraukli, ji pateisino mano lūkesčius. Patiko tai, kad turėjau
galimybę 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!

Indrė Makauskaitė,
Bendrosios kalbotyros
Cum Laude diplomantė

„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.

Daugiau informacijos:
Lietuvių kalbos katedra
Tel. (8 5) 268 7212, www.lkk.flf.vu.lt
Prof. dr. Vytautas Kardelis
El. paštas vytautas.kardelis@flf.vu.lt
Anglų filologijos katedra
Tel. (8 5) 268 7228, www.flf.vu.lt/afk
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Dalykinė (teisės) kalba
(vykdoma lietuvių ir anglų/vokiečių kalba)

Dalykinė (teisės) kalba yra tarpdisciplininė magistrantūros studijų
programa, integruojanti kalbotyros, dalykinės kalbos ir teisės studijas. Pagrindiniai dalykai dėstomi vokiečių arba atitinkamai anglų
kalba. Programa turi dalykinių panašumų su kalbotyros ir vertimo
studijomis, jos pagrindą sudaro teorinės studijos ir moksliniai tyrimai, tačiau daug dėmesio skiriama ir taikomiesiems aspektams.
Ši magistro studijų programa skirta ir tiems, kurie filologijos žinias
nori taikyti praktiniame darbe (analizuoti, interpretuoti, rengti, versti
bei redaguoti įvairių tipų ir stilių teisinius tekstus lietuvių ir anglų/
vokiečių kalbomis), ir tiems, kurie nori dirbti mokslo tiriamąjį darbą – tirti dalykinę (teisės) kalbą. Dėstytojai filologai padės įgyti
filologinių žinių, išsiugdyti gebėjimų, profesionaliai žvelgti į kalbą.
Absolventai, baigę šią studijų programą, dirba Lietuvos ir užsienio
verslo įmonėse, vertimo biuruose, Lietuvos bei Europos Sąjungos
institucijose. 2016 m. planuojamas priėmimas į anglų ir vokiečių
kalbos grupes.
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Tatjana Charlampovič-Lobanovienė,
Dalykinės (teisės) kalbos absolventė,
magistro darbas įvertintas Miunsterio „Balticum“
fondo premija

Dalykinės (teisės) kalbos studijos man buvo nepaprastai
įdomios ir svarbios. Džiaugiausi galimybe 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. O ir dėstytojai visuomet palaikydavo
studentų nuomones ir požiūrius. Tai kūrė gerą ir draugišką atmosferą,
skatinančią su malonumu mokytis naujų dalykų, diskutuoti, kurti ir pristatyti
savo vizijas. Manau, man labai pasisekė, kad turėjau galimybę studijuoti
Dalykinę (teisės) kalbą.

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
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Intermedialios literatūros
studijos*
Intermedialios literatūros studijos yra vienintelė programa Vilniaus universitete ir kitose aukštosiose Lietuvos mokyklose, kurioje šiuolaikinės literatūros procesai pristatomi drauge su šiuolaikiniais vizualiaisiais ir audiovizualiaisiais menais: lietuvių literatūros
tekstai ir kontekstai, lietuvių ir šiuolaikinės Europos dramaturgija,
fotografija, lietuvių ir šiuolaikinės Rytų ir Vidurio Europos kinas,
miesto istorija ir topografija ir kt. Literatūros istorija atsiskleidžia
vizualumo studijų perspektyvoje, paliečiant įvairių intertekstų, šiuolaikinių teorinių sistemų klausimus.
Šias studijas renkasi įvairų Lietuvos aukštųjų mokyklų bakalauro programų absolventai, nebijantys iššūkių, gebantys kūrybiškai
mąstyti ir siekti naujų literatūros tyrinėjimo, profesinio pritaikomumo galimybių. Šios programos studentai motyvuojami aktyviai
dalyvauti Lietuvos literatūrinėje, meno, kultūrinėje spaudoje, jie yra
vertinami dėl savo išsilavinimo įvairiapusiškumo, nuolatos dalyvauja ir patys organizuoja įvairius literatūros, kino, video festivalius
ir muges.
„Intermedialistai“ yra vieni aktyviausi akademinio gyvenimo dalyviai – maždaug 40 proc. absolventų renkasi doktorantūros studijas, jie yra iki šiol daugiausia Magna cum laude diplomų Filologijos
fakultete pelnę studentai. Dalis absolventų renkasi darbą įvairiose kultūros industrijos įmonėse: verslo organizacijose, reklamos
įmonėse, leidyklose ir redakcijose, akademinio pobūdžio įstaigose
ir kitur. Ši studijų programa vykdoma nuo 2009 m., priėmimas skelbiamas kas antri metai, todėl 2015 metais studijas baigė tik trečioji
absolventų laida.
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
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* 2016 m. priėmimas į šią studijų programą nebus vykdomas.

Raminta Važgėlaitė,
Intermedialių literatūros studijų Magna cum laude diplomantė,
doktorantė

Niekad nedegiau pernelyg dideliu noru įgyti siaurą amatą.
Man visuomet atrodė, kad universitetas turi suteikti visų
pirma išsilavinimą – gilų ir fundamentalų išsilavinimą. Todėl
jau bakalauro studijų metu pasirinkau iš pažiūros labai nepraktišką Klasikinę
filologiją. Tačiau netrukus parūpo filosofija (ypač Platono) ir literatūros teorijos
klausimai. Veikiausiai Platonas ir jo daugiasluoksniai tekstai ir paskatino antrąjį
pasirinkimą: magistrantūroje pasukau Intermedialių literatūros studijų link
klausdama, kaip galime ieškoti literatūros dialogo su kitų medijų tekstais, kas
yra literatūra greta vizualiųjų menų, teatro, operos, greta baleto, kino, fotografijos ar kitų naujausių medijų tekstų... Šioje beprotiško XXI amžiaus gausoje,
įvairiausiais amžiais sukurtų tekstų, ne vien literatūrinių, apsuptyje man
norėjosi geriau pažinti įvairias teorines prieigas ir įgusti jomis naudotis, atidžiau
pažvelgti į šiuolaikinio meno tendencijas ir kultūros teorijas. Savo pasirinkimu
esu patenkinta – studijos skatino tai, ko ir tikėjausi iš universitetinio išsilavinimo: mąstymo atvirumą, lankstumą ir imlumą naujovėms.

Vakarė Smaleckaitė,
Intermedialių literatūros studijų Magna cum laude diplomantė,
doktorantė, Lietuvos kultūros instituto Projektų koordinatorė,
Programos „Kūrybinės partnerystės“ kūrybinis agentas

Po aštuonerių metų draugystės su filologijos mokslais turiu
pasakyti, kad ne aš pasirinkau filologiją, o ji mane įklampino,
įtraukė ir nepaleidžia. Niekuomet nemėgau aiškumo: kai tampa
pernelyg aišku, visuomet netenku motyvacijos. Mokykloje mokiausi realinėje
ekonominėje klasėje, ir viskas buvo labai aišku: kuo gyvenime galiu tikėtis būti,
kur link sukti. Šitai mane siutino, todėl pasirinkau tai, kas atrodė neaišku ir
mįslinga – studijas, kuriose ne visai aišku nei ko teks mokytis, nei kuo tapsi jas
baigęs.
Per ketverius Lietuvių filologijos bakalauro ir dvejus Intermedialių literatūros
studijų magistrantūros metus visų pirma supratau, kad išsilavinimas gali būti
neišsenkantis: vis atsiranda dalykų, kuriuos turi suprasti, nuolat iškyla naujų
klausimų, o aiškumo taip ir nepadaugėja. Filologija man – tai laisvo gyvenimo,
laisvo mąstymo, laisvės rinktis ir kalbėti erdvė. Tarkim dabar: rengiu akademinį
tekstą apie šiukšlės sampratą kultūroje. Nežinau, kur dar galėčiau užsiimti tokiomis „nesąmonėmis“ ir kiek džiugus mano gyvenimas būtų be jų.
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Klasikinė filologija
Lietuvoje tik Vilniaus universitete vykdomos antros pakopos
Klasikinės filologijos studijos, jas kuruoja Klasikinės filologijos katedra. Šios unikalios studijos – ypatinga proga įsigilinti į pagrindines Antikos problemas ir susipažinti su naujausiomis jų tyrimo
prieigomis.
Į antrosios pakopos Klasikinės filologijos studijas gali stoti ir baigę
kitas humanitarinės pakraipos bakalauro studijų programas, išlaikę
stojamąjį egzaminą. Magistro studijose toliau studijuojamos abi
pagrindinės klasikinės filologijos atšakos – graikų ir romėnų. Dar
labiau gilinamasi į klasikinius autorius, skatinamas savarankiškas
darbas. Paprastai magistrantų grupė būna nedidelė, tad sąlygos
studijuoti, sulaukti dėstytojų dėmesio ir pagalbos yra išskirtinės.
Studentams siūloma nemažai pasirenkamųjų dalykų – jie gali
išsamiau susipažinti su kuria nors Antikos kultūros sritimi (biografistika bei jos įtaka hagiografijai, religija, filosofija, antikine istoriografija), lotyniškąja LDK literatūra, retorikos ir vertimo teorija.
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Rasa Balčikonytė,
Lietuvos Respublikos kultūros atašė Prancūzijoje

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.

Kristupas Sabolius,
filosofas, rašytojas, Platono tekstų vertėjas,
žurnalo „Pravda“ steigėjas ir leidėjas

Kiekvieną kartą, kai slampinėdamas po Kalvarijų turgų
ant turkiškų megztinių pastebiu antikinį ornamentą,
širdyje užsiplieskia noras dėkoti Klasikinei filologijai už
tai, kad šiandien mano žvilgsnis mato šiek tiek daugiau, nei esame pratę.
Klasikinę filologiją rinkausi sąmoningai. Turėjau tikslą išmokti graikų kalbą,
nes stengiausi suprasti filosofiją iš esmės, skaityti filosofinius tekstus
originalo kalba. Mano baigiamasis magistro darbas buvo Platono laiškų
vertimas, komentaras ir įvadas.

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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Literatūros antropologija ir
kultūra
Šios programos studijos siejamos su kultūros, religinės ir filosofinės minties istorijos studijomis. Jų metu studijuojamos
pagrindinės modernios teorinės humanitarinių mokslų prieigos
(antropologija, hermeneutika, fenomenologija ir kt.). Kviečiami
studijuoti ne tik filologai, bet visi humanitarinių, socialinių ir kitų
mokslo krypčių bakalaurai.
Siekiame rengti tarpdalykinę humanitarinių mokslų kvalifikaciją
turinčius literatūros ir kultūros specialistus, gebančius dirbti mokslo tiriamąjį, edukacinį, sociokultūrinį darbą mokslo, švietimo ir
kultūros įstaigose, galinčius panaudoti savo kompetencijas įvairiose valstybės valdymo, žiniasklaidos, leidybos ir kitose srityse. Itin
didelė programos absolventų dalis studijas tęsia trečiojoje, doktorantūros studijų, pakopoje. Darbdaviai vertina programos absolventų gebėjimus, platų akiratį, iniciatyvumą ir sugebėjimą dirbti
šiuolaikinėje rinkoje.
Programą vykdo žymūs Vilniaus universiteto mokslininkai, dauguma jų – tarptautinio lygio tyrėjai, žymiausi savo sričių specialistai
Lietuvoje. Jie yra publikavę nacionalinio ir tarptautinio pripažinimo
susilaukusių mokslo darbų, o dėstomus dalykus šiai programai
parengė daugelį metų atliekamų savo mokslo tyrimų pagrindu.
Tai Lietuvos literatūros ir kultūros istorikai (prof. dr. (HP) D. Pociūtė-Abukevičienė, doc. dr. D. Kuolys, doc. dr. B. Speičytė, prof.
dr. P. V. Subačius), XX–XXI a. lietuvių literatūros specialistai (doc.
dr. A. Peluritytė-Tikuišienė, doc. dr. R. Tūtlytė, doc. dr. R. Tamošaitis, dr. M. Kvietkauskas), literatūros ir kultūros teorijos specialistai
(prof. dr. (HP) A. Sverdiolas, doc. dr. N. Keršytė, doc. dr. B. Meržvinskytė), kiti užsienio literatūrų ir kultūrų specialistai.
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Gintarė Petuchovaitė,
Literatūros antropologijos ir kultūros magistrantūros
absolventė, VU doktorantė, Fribūro universiteto stažuotoja

Literatūros antropologijos ir kultūros studijas pasirinkau
nedvejodama kaip didelę intrigą ir nuotykį. Pati priklausau pirmajai šią studijų programą baigusiųjų studentų
laidai, todėl praėjus keleriems metams drąsiai galiu įvertinti studijų privalumus: geriausi bei garbiausi dėstytojai, humanitariniame pasaulyje plačiai
pritaikomos žinios, analitiniai gebėjimai, praktiniai įgūdžiai. Platus akiratis
ir įgyti visi reikiami „įrankiai“ leido dirbti muziejininkystės, švietimo srityse,
toliau tęsti studijas. Šis savęs „auginimo“ procesas remiasi elementaria
taisykle, kurią užfiksavo vienas iš XVI a. Lietuvos intelektualinių veikėjų:
„šaunumas nei pagal kilmę, nei gamtos duodamas, bet pelnomas ryžtingu
darbu“. Tobula, jeigu tas darbas dar ir smagus!

Daugiau informacijos:
Lietuvių literatūros katedra
Tel. (8 5) 268 72 16, www.flf.vu.lt/llk
Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė
El. paštas dainora.pociute@flf.vu.lt
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Rusistika

(vykdoma rusų kalba)

Šioje studijų programoje laukiami Rusų ar kitų filologijos programų
bakalaurai, labai gerai mokantys rusų kalbą, kuria dėstomi visi
programos dalykai. Rusų filologijos absolventai priimami be stojamojo egzamino ir papildomų reikalavimų. Kiti filologai turi pateikti pažymėjimą apie išlaikytą C1 lygmens (arba jam prilygstantį)
rusų kalbos egzaminą arba laikyti rusų kalbos stojamąjį testą, o
kitų krypčių absolventai – išlaikyti dar ir kalbotyros bei literatūros
teorijos egzaminus.
Programa skirta 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).
Studijuosite šiuos dalykus: bendrąją ir tipologinę kalbotyrą,
klasikinį rusų romaną, literatūros mokslo metodologiją, moderniosios lingvistikos kryptis, moderniosios rusų literatūros aktualijas, Rytus ir Vakarus rusų kultūroje, rusų baroką, rusų kalbos pasaulėvaizdį, rusų literatūros sociologiją, semantiką ir pragmatiką.
Šios studijos unikalios tuo, kad jos aprėpia ir regiono specifiką –
rusų kalbos, kultūros ir literatūros savitumą Lietuvoje. Ši programa
yra atvira užsienio studentams.
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Inga Mitunevičiūtė,
Rusistikos Cum laude diplomantė,
prezidento Antano Smetonos stipendijos laureatė

Rusistika – tai ištisas pasaulis, žavintis, viliojantis,
verčiantis mąstyti apie opiausias žmonijos problemas,
nusileisti į giliausius būties lygmenis ir pakilti į aukščiausias žmogaus proto ir talento sukurtas viršūnes, o svarbiausia – leidžiantis
tyrinėti pasaulinio lygio literatūrą ir domėtis labai originalios minties raida.
Magistrantūros studijos man teikė didžiulį malonumą, ne tik profesinį, bet
ir žmogiško bendravimo, ir tai leido Universitetą vadinti 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!

Daugiau informacijos:
Rusų filologijos katedra
Tel. (8 5) 268 7224, www.flf.vu.lt/rfk
Doc. dr. Jelena Konickaja
El. paštas jelkon@gmail.com
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Semiotika
Jeigu jūsų netenkina „gatavi“ atsakymai, jeigu nuolat kyla klausimas „ką tai reiškia?“, semiotikos magistrantūros studijos skirtos
jums! Čia ugdomas analitinis ir kritiškas mąstymas: tai nuolatinė
kova prieš tai, kas laikoma savaime suprantama.
Semiotika – mokslas apie reikšmės sukūrimo ir perdavimo sąlygas, todėl studijuodami gilinsitės į skirtingiausių tekstų (meninių,
mokslinių, žiniasklaidos, reklamos) reikšmės struktūras, socialinio
ir kultūrinio konteksto įtaką jų prasmei, tyrinėsite efektyvios komunikacijos sąlygas.
Semiotinės analizės objektų spektras – nuo įprastų tekstų (žodinių, vaizdinių, garsinių ir kt.) iki procesų, erdvinių darinių, ritualų, visuomenės santykių. Šios studijos suteikia tarpdisciplininių tyrimų
patirties: greta ryškiausių XX a. mąstymo tradicijų – struktūralizmo,
poststruktūralizmo, dekonstrukcijos, fenomenologijos – susipažinsite su antropologija, kultūros filosofija, kino, miesto teorijomis.
Išplėsti žinias tarptautiniame kontekste leidžia iš Prancūzijos ir
kitų šalių universitetų atvykstantys dėstytojai, studijų mainų programa, vykdoma su Tartu universitetu.
Į Semiotikos magistrantūrą priimami visų krypčių studentai, įgiję
ne žemesnį kaip kvalifikacinį bakalauro laipsnį: ji tinka tiek humanitarams, tiek tiksliųjų mokslų atstovams. Baigę studijas galėsite
siekti karjeros srityse, kur svarbus sociokultūrinių veiksnių išmanymas ir komunikacijos efektyvumas, analitinė kompetencija ir
kritiškas mąstymas, argumentuoti ir kūrybingi sprendimai. O svarbiausia – visuomet žinosite, kaip rasti atsakymą į klausimą „ką tai
reiškia?“.
Daugiau informacijos:
A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras
Magdalena Slavinska
Tel. (8 5) 268 71 61, www.semiotika.lt
centras@semiotika.lt
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Jovita Bružienė,
UAB „Affecto Lietuva“ vyresnioji programuotoja

Mano neakivaizdinė pažintis su semiotika prasidėjo
studijuojant informatiką VU Matematikos ir informatikos
fakultete. Nuo Naugarduko gatvės žiūrėdavau į dauboje
įsitaisiusį senąjį miestą ir jaučiau, kad dirbtinių kalbų
ir jomis parašytų tekstų mokslai nuo natūraliųjų kalbų studijų nutolę ne
labiau nei Naujamiestis nuo Senamiesčio. Baigusi informatiką pasirinkau
Semiotikos programą. Semiotika išmokė kitaip žvelgti į tekstus, matyti ne
tik paviršines reikšmes, bet ir giliąsias tekstų struktūras, jų logiką, lavino
įžvalgą, kurios prireikia tiek kasdieniame gyvenime, tiek darbe – aiškinantis
užsakovų poreikius, projektuojant ir kuriant programų sistemas.
Rinkdamasi magistrantūros darbo temą vengiau struktūrinei analizei įprastų sričių – kino, reklamos, literatūros. Norėjosi atskleisti dar neišsemtas
semiotikos galimybes. Pasirinkau tyrinėti XVII a. LDK žemėlapį – tekstą-iššūkį, prie kurio iš pradžių nė nežinojau kaip prieiti. Studiją teigiamai
įvertino kartografų bendruomenė. Analizę pristačiau keliose konferencijose,
o Lietuvos mokslo taryba finansavo studijos leidybą.

Albinas Šorys,
Salmano Rushdie, Marilynne Robinson,
Trevanian ir kitų autorių knygų vertėjas

Nors, ko gero, semiotiką paprasčiausia suvokti kaip
įrankį ar, veikiau, visą įrankių arsenalą, skirtą reikšmės
paieškoms, ji nėra grynoji metodologija. Ją vertėtų vadinti minties mokykla: ji išsiskleidžia į daugelį, net su ja tiesiai nesusijusių
profesinių, o gal netgi gyvenimo sričių. Man semiotika, kaip suvokimo tinklelis, padeda kasdien spręsti su literatūros vertimu susijusius klausimus. Ji
leidžia išversti tekstą ne vien į skaitytojui suprantamą kalbą, bet ir adaptuoti
jo kultūrinį matmenį. Semiotikos studijų metu įgyti įgūdžiai padeda suprasti
teksto reikšmių ribas, sąmoningai rinktis drąsesnius atitikmenis, nesibaiminant suardyti pirminio teksto reikšminio audinio. Perfrazuodamas žinomą
virėją Jamie Oliverį, galėčiau pasakyti taip: galbūt semiotika neišgelbės
žmonijos, bet jos dėka galime žvelgti sąmoningiau ir skaidriau į pasaulį, o
nuo to pasidaro geriau visiems.
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Miglė Anušauskaitė,
komiksų autorė, reklamos agentūros
„Not Perfect Y&R“ tekstų kūrėja

Semiotikos magistrantūra buvo vienas laimingiausių
etapų mano gyvenime. Labai apsidžiaugiau, atradusi
sritį, kurioje mano anksčiau įgytos žinios tapo paskatinimu plėtoti naujas žinias ir įgūdžius. Dar iki studijų
piešiau komiksus: turėjau savo komiksų rubrikas internetinėse svetainėse
www.panele.lt, www.teatrai.lt, www.pravda.lt, iliustravau Šiuolaikinio meno
centro leidinius. Semiotikos studijos leido sąmoningiau suvokti ryšį tarp
vaizdo ir teksto, lavinti analitinį mąstymą. Nuo 2013-ųjų savaitraštyje
„Šiaurės Atėnai“ turiu savaitinę komiksų rubriką „Tekstai ne tekstai“, su
Gerda Jord ką tik išleidome komiksų knygą apie Darių ir Girėną „10 litų“.
Organizuoju komiksų dirbtuves, neseniai iliustravau knygą.

Neringa Černiauskaitė,
meno kritikė, kuratorė, jos rašiniai publikuojami
tarptautiniuose meno žurnaluose Artforum,
Mousse Magazine, Parkett

Chaotiškame informacijos sraute įžvelgti pasikartojimus
ir pertrūkius ir taip konstruoti prasmingus tekstus – tai
vertingiausia priemonė irtis į priekį. Semiotikos studijos Vilniaus universitete šį gebėjimą įdiegia su įstabia kompetencija. Jos suteikė visą rinkinį
naudingų instrumentų ne tik skvarbiai semiotinei analizei, bet ir papildomiems „įdieginiams“ filosofijos, literatūros ir net vizualinės komunikacijos
lobynuose. Semiotikos studijos pastūmėjo mane kuratorystės studijoms
Bard koledže Niujorke. Jas baigusi, kartu su menininku Ugnium Gelguda
rengiau arba dalyvavau parodose Moderna Museet Malmėje, Šiuolaikinio
meno centre Vilniuje, CCS Bard/Hessel Museum of Art Niujorke, ar/ge kunst
muziejaus galerijoje Bolzane (Italijoje).
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Skandinavistika
Skandinavistika – tai gana nauja magistrantūros studijų programa,
kurioje rengiami profesionalūs Skandinavistikos (Skandinavijos
regiono kalbų, kultūros ir istorijos, politikos ir ekonomikos) srities
specialistai.
Stojantieji privalo mokėti vieną iš skandinavų kalbų (danų, norvegų,
švedų, suomių) bent B2 lygiu. Be papildomų reikalavimų priimami
Skandinavistikos (pagrindinės ar gretutinės krypties) bakalaurai, o
kiti stojantieji turi laikyti stojamąjį egzaminą.
Programą sudaro šie pagrindiniai turinio blokai: pasirinkta skandinavų kalba, visuomenės aktualijos ir vertimas (programos pagrindas, studijuojamas tris semestrus), skandinavų mentalitetas ir
kultūros istorija, skandinavų politika ir ekonomika. Likusią studijų
programos dalį 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).
Baigę šią studijų programą išmanysite Skandinavijos regiono
kultūrinius ir visuomeninius procesus, 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,
suomių) ir vertimo kompetenciją.
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Daina Urbonaitė,
Skandinavistikos Magna cum laude diplomantė

Skandinavistikos studijos man davė daug. Išmokau naują, įdomią ir gana nelengvą kalbą, galėjau nagrinėti 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 žinias, bet ir gebėjimą kūrybingai ir drąsiai jomis naudotis.

Daugiau informacijos:
Skandinavistikos centras
Tel. (8 5) 268 7235, www.skandinavistika.flf.vu.lt
Doc. dr. Loreta Vaicekauskienė,
El. paštas loreta.vaicekauskiene@flf.vu.lt
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Skandinavistika ir Europos
studijos
Skandinavistika ir Europos studijos – tai nauja mūsų fakulteto
magistrantūros studijų programa. Jų metu rengiami profesionalūs
Skandinavistikos (Skandinavijos regiono kalbų, kultūros ir istorijos,
politikos ir ekonomikos) srities ir Europos politikos specialistai.
Stojantieji privalo mokėti vieną iš skandinavų kalbų (danų, norvegų,
švedų, suomių) bent B2 lygiu. Be papildomų reikalavimų priimami
Skandinavistikos (pagrindinės ar gretutinės krypties) bakalaurai, o
kiti stojantieji turi išlaikyti kalbos testą.
Programą sudaro šie pagrindiniai turinio blokai: pasirinkta skandinavų kalba, visuomenės aktualijos ir vertimas (programos pagrindas, studijuojamas tris semestrus); skandinavų mentalitetas ir
kultūros istorija; skandinavų politika ir ekonomika. Likusią studijų
programos dalį studentai studijuoja ES politiką, ekonomiką ir teisę.
Galima rinktis ir iš siūlomo Skandinavistikos pasirenkamųjų dalykų
sąrašo.
Baigę šią studijų programą išmano Skandinavijos regiono kultūrinius ir visuomeninius procesus, taip pat Europos politiką, geba
kritiškai juos vertinti, suvokti Šiaurės šalių kultūrinį ir politinį bendrumą, specifiką Europos kontekste ir lyginant su Lietuva. Mūsų
absolventai įgyja tvirtą komunikacinę pasirinktos skandinavų
kalbos (danų, norvegų, švedų, suomių) ir vertimo kompetenciją.
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Agnietė Merkliopaitė,
Skandinavistikos absolventė, vertėja,
Soros International House lektorė

Magistrantūros studijos suteikė man galimybę klausytis
puikiausių dėstytojų ir susipažinti su naujausiomis
kalbotyros kryptimis. Nuolat jaučiau Skandinavistikos
centro darbuotojų rūpestį ir dėmesį. Studentams sudaromos nuostabios
galimybės vykti į Skandinavijos šalis 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.

Daugiau informacijos:
Skandinavistikos centras
Tel. (8 5) 268 7235, www.skandinavistika.flf.vu.lt
Doc. dr. Loreta Vaicekauskienė,
El. paštas loreta.vaicekauskiene@flf.vu.lt
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Taikomoji kalbotyra
Smalsu, kas vyksta smegenyse, kai kalbame? Kodėl sakome viena,
o suprantame kita? Kodėl kalbos miršta ir gimsta? Ar tikrai moterys
kalba daugiau nei vyrai? Įdomu, kokiose gyvenimo srityse taikomos
kalbotyros žinios? Tuomet kviečiame rinktis Taikomosios kalbotyros magistrantūros studijas.
Per dvejus magistrantūros studijų metus ne tik susipažinsite su
įvairiomis taikomosios kalbotyros sritimis, rašysite magistro darbą
jums įdomia tema, bet ir galėsite dalyvauti tuo metu Lituanistinių
studijų katedroje vykstančiuose projektuose ir Universiteto mainų
programose.
Mūsų absolventai geba įžvelgti sudėtingas tarpdalykines problemas ir jas sėkmingai išspręsti. Jie dirba tiriamąjį, taikomąjį ir pedagoginį darbą mokslo, kultūros, švietimo, kalbos politikos srityse,
žiniasklaidoje, knygų leidyboje. Norintieji tęsia studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje Lietuvos ir užsienio studijų
institucijose.

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
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Vilija Tauraitė,
Taikomosios kalbotyros magistrantūros II kurso
studentė, SEB banko vyriausioji analitikė

Pirmoji mano specialybė yra ekonominė analizė, pagal ją
dirbu banke įdomų kūrybinį darbą. Rašant ekonominėmis
temomis, dažnai galvoje sukdavosi klausimas – kokius
žodžius parinkti, kodėl tekstą dėlioju būtent taip, o ne kitaip? Gal galima kažką
daryti geriau? Galiausiai, koks yra kalbos ir žmogaus mąstymo ryšys? Kodėl
vienas kalbas išmokti sunku, o kitas lengva? Šie klausimai mane atvedė į
Taikomosios kalbotyros magistrantūros studijas, tačiau studijuodama radau
atsakymus ne tik į juos. Moterų ir vyrų kalbos skirtumai, pokalbio ir teksto
konstravimo strategijos, daugiakalbystės įtaka vaikams – tik keletas perliukų
iš studijų metu pateikiamo plataus žinių lauko.
Manantys, esą filologija yra nenaudingas mokslas, įdomus vien gležnoms
mergaitėms, nepripažįsta tiesos patys sau. Kiek aistrų sukelia verstiniai filmų
pavadinimai, viešumoje pasakyta frazė ar žiniasklaidos straipsnių kokybė.
Neabejoju, kad kalbotyros žinios vertingos įvairių sričių profesionalams.
Galiausiai, žmogus yra pernelyg įvairialypis, kad galėtų nesustabarėdamas
domėtis tik viena sritimi visą savo gyvenimą.

Rokas Liutkevičius,
Taikomosios kalbotyros absolventas,
Pekino užsienio studijų universiteto lektorius

Nuo 2010 m. rugsėjo iki šiol dėstau Pekino užsienio studijų
universitete Lietuvių kalbos ir kultūros pasirenkamąjį kursą kinų studentams. Taikomosios kalbotyros studijos Vilniaus universitete padėjo įgyti plataus profilio filologinį išsilavinimą, išmokti
praktiškai pritaikyti bakalauro studijų metu įgytas žinias ir veiksmingai dirbti
daugiakultūrėje, įvairiakalbėje aplinkoje. Taikomosios kalbotyros programos
absolventas geba efektyviai dirbi daugiakultūrėje, įvairiakalbėje aplinkoje, moka bent kelias užsienio kalbas, yra socialiai aktyvus, filologinius įgūdžius naudingai daugelyje gyvenimo situacijų mokantis pritaikyti žmogus.
Tikiu, jog sėkmė lydi nuosekliai savo tikslų siekiančius, darbščius, drąsius,
iššūkių nebijančius, kantrius ir aktyvius žmones. Laimingais gali vadintis tie,
kuriems patinka jų profesija, juos supa kasdien tobulėti motyvuojantys žmonės, besikeičianti ir dinamiška darbo aplinka. Pasisekimo sulaukti turi galimybių tie, kurie nebijo keistis ir keisti, mokytis ir mokyti, džiaugtis ir nusivilti.

80

Vertimas

(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalba)

Ši programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos vertėjus, ugdyti
profesionalaus 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 kvalifikacinį bakalauro laipsnį. Stojantieji
turi labai gerai mokėti lietuvių ir dvi užsienio kalbas, taip pat išlaikyti stojamąjį egzaminą.
Ruošiame dviejų specializacijų vertėjus – raštu ir žodžiu. Programa parengta ištyrus Lietuvos rinkos ir ES institucijų poreikius.
Vertimo raštu ir žodžiu studijų turinys yra panašus, tačiau skiriasi
metodikos. Abiejų krypčių magistrantai studijuoja vertimo istoriją
ir teorijas, terminologiją ir terminografiją, vertimo raštu ar žodžiu
metodologijas, atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Vertimo žodžiu
studentai mokosi praktinės retorikos, o vertimo raštu – verstinio
teksto redagavimo ir kompiuterinių vertimo technologijų, bendrojo pobūdžio, ekonominių, teisinių, politinių tekstų ir ES dokumentų
vertimo. Vertėjai žodžiu studijuoja užrašų techniką, nuoseklųjį ir
sinchroninį vertimą atitinkamomis temomis, daug dėmesio skiriama užsienio ir lietuvių kalbų gebėjimams, darbui sinchroninio vertimo kabinose. Baigę šią programą, studijas galite tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.
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 magistrantūros (European Master in Translation) programą.
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Guoda Pečiulytė,
„Lietuvos ryto“ korespondentė Briuselyje,
vertėja, buvusi laidos „Labas rytas“ vedėja

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), bet ir savo gimtąją kalbą. Ir kaip žurnalistei, ir kaip
vertėjai čia įgytos lietuvių kalbos kultūros, redagavimo, retorikos žinios yra
be galo svarbios. Filologijos fakultetas, ko gero, yra vienintelis fakultetas,
kuriame galime mokytis šitiek daug užsienio kalbų.

Daugiau informacijos:
Vertimo studijų katedra
Tel. (8 5) 268 7245, www.vsk.flf.vu.lt
Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė
El. paštas nijole.maskaliuniene@flf.vu.lt
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Mūsų fakultete nuo 2014 m. veikiantis Filologijos karjeros tinklas
„Įkalbink sėkmę“ yra Fakulteto iniciatyva, siekianti padėti mūsų
fakulteto studentams ir absolventams įgytas žinias ir gebėjimus
sėkmingai pritaikyti Lietuvos ir tarptautinėje karjeros aplinkoje. Šis
tinklas – tai informacinė sistema, skirta padėti studentams humanitarams, norintiems sėkmingai įsitraukti į Lietuvos ir tarptautinę
karjeros aplinką. Siekiame atverti visas galimybes kontaktams tarp
būsimų darbdavių ir studentų filologų, skatinti filologų savanorystę
ir praktiką svarbiuose Lietuvos verslo ir kultūros objektuose, padėti
susiformuoti karjeros gaires.
Svarbiausiu tikslu laikome mokslinės veiklos, studijų kokybės
ir karjeros perspektyvų skatinimą. Šioje srityje pasigirti galime daug kuo. Dirbame Lietuvai ir siekiame, kad mūsų studentai
taptų pilietiškos, kūrybiškai mąstančios asmenybės, kursiančios
Lietuvos gerovę. Atviras ir tvirtas savanoriškų veiklų tinklas padeda įsitraukti į savanorišką praktinę veiklą visiems motyvuotiems ir
kūrybingiems žmonėms. Tikime, kad tai bus jų sėkmingos karjeros
pradžia.

Filologai, įkalbinkime sėkmę drauge!
Daugiau informacijos:
„Filologijos karjeros tinklas“
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 268 7202
El. paštas karjera@flf.vu.lt
http://www.karjera.flf.vu.lt
https://www.facebook.com/karjera.flf.vu
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FILOMATAI: Filologijos fakulteto
Studentų mokslinė draugija
2014 m. Fakultete buvo atkurta studentų mokslinė draugija. Tai
savanoriška, savarankiška, visuomeniniu pagrindu veikianti akademinė organizacija, vienijanti studentus filologus, besidominčius
moksline veikla, taip pat Fakulteto pedagogus ir mokslo darbuotojus, alumnus, suinteresuotus išsaugoti ir plėtoti humanitarinių
studijų tradicijas Lietuvoje.
Siekiame:
Puoselėti Filologijos fakulteto 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
Daugiau informacijos:
www.facebook.com/filomatai
www.flf.vu.lt/filomatai
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Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Filologijos fakultete – vienas iš šešiolikos Vilniaus universiteto Studentų atstovybės struktūrinių padalinių. VU SA yra savarankiška, pelno nesiekianti, nepolitinė, visų Vilniaus universiteto studentų interesams atstovaujanti
organizacija.
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!
Siekiame užtikrinti studentų gerovę:
Atstovaudami studentams (kad studentų teisės būtų ginamos
VU valdymo organuose ir už Universiteto ribų)
Tobulindami studijų procesą (kad būtų užtikrinta studijų kokybė
siūlant būtinus pakeitimus, padedant parašyti apeliaciją ar pasirinkti laisvąjį dalyką)
Rūpindamiesi socialine gerove (kad būtų patenkinti pagrindiniai
studentų poreikiai, įrengtos poilsio zonos, tinkamai paskirstytos
stipendijos)
Organizuodami turiningą laisvalaikį (kad metai, praleisti Universitete, niekada nepasimirštų)
Skleisdami informaciją (kad visos svarbiausios žinios pasiektų
studento ausis)
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Savo veikloje vadovaujamės bendromis Vilniaus universiteto
Studentų atstovybės vertybėmis, misija ir vizija.
Mūsų vizija: vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto bendruomenėje.
Mūsų misija: siekdami veiksmingai atstovauti Vilniaus universiteto
studentams bei puoselėdami universitetinę kultūrą, kuriame palankiausias sąlygas studento saviraiškai.
Vertybės ir veiklos principai:
Atvirumas
Atsakomybė
Veiklos kokybė
Vieningumas
Tobulėjimas
Daugiau informacijos:
www.filf.vusa.lt
www.facebook.com/vusa.filf
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