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Galimybės

 FilF programos, kurių studentai turės gretutinių
studijų galimybę (išlaisvinta 60 kr.):

• XFIL bakalauro laipsnis

• XFIL (kaip pagrindinės krypties) ir Y (kaip gretutinės
krypties) bakalauro laipsnis

 FilF gretutinės studijos (60 kr.), siūlomos kitų
krypčių studentams:

• YYY (kaip pagrindinės krypties) ir XFIL (kaip gretutinės
krypties) bakalauro laipsnis

VU Filologijos fakultetas



FilF programų sandara
(išlaisvinta 60 iš 240 kr.)

VU Filologijos fakultetas

BUL

(15 kr.)

XXX filologija (165 kr.)

60 kr. Kalbotyra Literatūra Kalba Praktika ir BA 

darbas
Esminės kalbotyros 

ţinios ir gebėjimai

Esminės 

literatūros 

mokslo ţinios ir 

gebėjimai

Studijuojamos 

kalbos 

komunikaciniai 

gebėjimai (C1/C2)

Bakalauro darbas 

(20 kr.)

pagal 

VU 

BUL 

kon-

cepciją

Kalbos (literatūros) 

tyrėjo kompetencija

Studijuojamos 

kalbos sistemos 

supratimas ir 

analizė įvairias 

lygmenimis

Studijuojama 

kalba sukurtos 

literatūros 

supratimas ir 

analizė

Lietuvių kalbos 

ţinios ir gebėjimai
Mokomoji ir 

profesinė praktika 

(15 kr.)

Gebėjimas taikyti 

filologines ţinias ir 

gebėjimus praktikoje 

Universitete ir uţ jo 

ribų

Studijuojama k. kalbančių šalių 

kultūros supratimas



Studijų programos, kuriose 
išlaisvinta 60 kreditų (1)

VU Filologijos fakultetas

Nr. Studijų programa Studijų 

kryptis 

(šaka)

Suteikiamas laipsnis

nepasirinkus 

gretutinių studijų

pasirinkus 

gretutines studijas

1. Anglų filologija

(v. k. 612Q30002)

Anglų 

filologija

Q300

Anglų 

filologijos 

bakalauras

Anglų filologijos 

ir xxx 

bakalauras

2. Lietuvių 

filologija

(v. k. 612U10001)

Lietuvių 

filologija

U100

Lietuvių 

filologijos 

bakalauras

Lietuvių 

filologijos ir xxx 

bakalauras



Studijų programos, kuriose 
išlaisvinta 60 kreditų (2)

VU Filologijos fakultetas

Nr. Studijų programa Studijų 

kryptis 

(šaka)

Suteikiamas laipsnis

nepasirinkus 

gretutinių studijų

pasirinkus 

gretutines studijas

3. Prancūzų 

filologija

(v. k. 612R10001)

Prancūzų 

filologija

R100

Prancūzų 

filologijos 

bakalauras

Prancūzų 

filologijos ir xxx 

bakalauras

4. Rusų filologija

(v. k. 612U30001)

Rusų 

filologija

U300

Rusų filologijos 

bakalauras

Rusų filologijos ir 

xxx bakalauras

5. Vokiečių 

filologija

(v. k. 612R20002)

Vokiečių 

filologija

R200

Vokiečių 

filologijos 

bakalauras

Vokiečių 

filologijos ir xxx 

bakalauras



Studijų programos, kuriose 
išlaisvinta 60 kreditų (3)

VU Filologijos fakultetas

Nr. Studijų programa Studijų 

kryptis 

(šaka)

Suteikiamas laipsnis

nepasirinkus 

gretutinių studijų

pasirinkus 

gretutines studijas

6. Lenkų filologija 

(v. k. 612U20001)

Lenkų 

filologija

U200

Lenkų filologijos 

bakalauras

Lenkų filologijos 

ir xxx bakalauras

7. Skandinavistika

(atiduota SKVC)

Skandi-

navistika

R610

Skandinavistikos 

bakalauras

Skandinavistikos 

ir xxx bakalauras



Kreditų išdėstymas

 3 sem. – 10 kr.

 4 sem. – 10 kr.

 5 sem. – 10 kr.

 6 sem. – 10 kr.

 7 sem. – 20 kr. (15 kr. + 5 kr. baigiamasis projektas)

VU Filologijos fakultetas



Programos, kuriose negalima 
laisvai rinktis gretutinių studijų

VU Filologijos fakultetas

Nr. Studijų programa Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas laipsnis

1. Klasikinė filologija

(v. k. 621Q80001)

lotynų ir senovės graikų

Q800 Klasikinė 

filologija 

(Q810 Senoji graikų 

kalba + Q830 

Lotynų kalba)

Klasikinės filologijos 

bakalauras

(abi šakos yra 

privalomos)

2. Lietuvių filologija ir  

uţsienio kalba 

(v. k. 612U10002):

estų, ispanų, italų, 

latvių, lenkų, slovėnų,  

suomių, n.graikų, turkų, 

čekų, kroatų, vokiečių

U100 Lietuvių 

filologija

Lietuvių  filologijos 

bakalauras

(ne visų variantų 

absolventams galima 

teikti dvigubą laipsnį –

pvz., estų, turkų)



Programa, kurioje gretutinės 
studijos yra privalomos

VU Filologijos fakultetas

Nr. Studijų programa Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas laipsnis

3. Vokiečių filologija ir 

kita uţsienio kalba 

(v. k. 612R20006)

švedų, norvegų

R200  Vokiečių 

filologija

(pagrindinė kryptis)

R610 Skandinavistika  

(gretutinė šaka)

Vokiečių 

filologijos ir 

skandinavistikos 

bakalauras

(fiksuota 

kombinacija)



Dalykinės kompetencijos, įgyjamos
gretutinių studijų metu

VU Filologijos fakultetas

KALBOTYRA LITERATŪRA KALBA

Esminės kalbotyros 

ţinios ir gebėjimai:
kalbos kaip reiškinio ir 

kalbotyros kaip mokslo 

disciplinos suvokimas.

Esminės literatūros mokslo ţinios 

ir gebėjimai:
literatūros kaip reiškinio ir literatūrologijos 

kaip mokslo disciplinos suvokimas.

Studijuojamos

kalbos 

komunikaciniai 

gebėjimai:
klausymas, skaitymas, 

kalbėjimas, rašymas, 

vertimas (bendrinė ir 

dalykinė kalba; įvairūs 

teksto ţanrai)

Studijuojamos kalbos 

sistemos supratimas 

ir analizė įvairiais 

lygmenimis:
fonetiniu, morfologiniu, 

sintaksiniu ir kt.

Studijuojama kalba sukurtos 

literatūros supratimas ir analizė: 
gebėjimas analizuoti ir interpretuoti, pvz., 

anglų, amerikiečių, airių, Kanados ir t.t. 

literatūrą kaip reiškinį.

Studijuojama k. kalbančių šalių kultūros supratimas:
gebėjimas suprasti ir paaiškinti, pvz., anglų, amerikiečių, airių, 

Kanados ir kitų angliškai kalbančių šalių kultūros savitumą.



Anglų filologijos programos pagrindu 
siūlomos gretutinės studijos

VU Filologijos fakultetas

Gretutinių studijų 

programa

Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis

Anglų filologija 

(tik filologams)

Anglų filologija xxx ir anglų filologijos 

bakalauras

Anglų kalba ir 

kultūra

Anglų filologija 

(anglų kalba)

xxx ir anglų kalbos 

bakalauras



ANGLŲ FILOLOGIJA
xxx ir anglų filologijos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra Kalba Baigiamasis 

projektas 

Privalomieji (20 kr.) Privalomieji (20 kr.) (5 kr.)

Anglų kalbos morfologija 5 kr. 

Anglų kalbos leksikologija 5 

kr.

Anglų kalbos sintaksė  5 kr.

Anglų kalbos istorinė raida 5 

kr.

Literatūros teorija ir praktika 5 kr.

Anglų literatūra: XVIII-XIX a. 5 kr.

Anglų literatūra: XX a. 5 kr.

Anglijos istorija 5 kr. 

Anglų fil. 

baigiamasis 

projektas

5 kr.

Kalbotyros arba literatūros seminaras ( 5 kr.) ruduo

Anglų kalbotyros seminaras 

(rašto darbas)

Anglų literatūros seminaras (rašto 

darbas)

Pasirenkamieji (5 kr.) Pasirenkamieji (5 kr.) 

Diskurso analizės įvadas 5 kr.

Dalykinės kalbos teorijos 

įvadas 5 kr.

Semantikos ir pragmatikos 

įvadas 5 kr.

Kontrastyvinės lingvistikos 

įvadas 5 kr.

Šiuolaikinė amerikiečių literatūra 5 kr.

Šiuolaikinė airių literatūra 5 kr. 

Britų feminizmo literatūra 5 kr

Angliškai kalbančių šalių kultūros 

aspektas 5 kr.:

Airijos studijos/Kanados studijos

Viešasis kalbėjimas 5 kr.

Verslo anglų kalba 5 kr.

Politikos anglų kalba 5 kr.

Teisės anglų kalba 5 kr. 

Anglų kalba pasaulyje 5 kr.



ANGLŲ KALBA IR KULTŪRA
xxx ir anglų kalbos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra Kalba Baigiamasis 

projektas 

Privalomieji (10 kr.) Privalomieji (5 kr.) Privalomieji (20 kr.) (5 kr.)

Anglų kalbos morfologija 

5 kr. 

Anglų kalbos sintaksė 5 

kr.

Angliškai kalbančių šalių kultūros 

dalykas :

Anglijos istorija 5 kr.

Šiuolaikinė anglų kalba 1, 2 

10 kr.

Šiuolaikinė anglų kalba 3, 4 

10 kr.

Anglų k. 

baigiamasis 

projektas 5 kr.

Pasirenkamieji (5 kr.): pavasaris Pasirenkamieji (10 kr.)

Anglų kalbos 

leksikologija 5 kr.

Anglų literatūra: XVIII-XIX a. 5 kr.

Šiuolaikinė amerikiečių literatūra 

5 kr.

Šiuolaikinė airių literatūra 5 kr. 

Britų feminizmo literatūra 5 kr. 

Anglų literatūros seminaras 5 kr.

Viešasis kalbėjimas 5 kr.

Verslo anglų kalba 5 kr.

Politikos anglų kalba 5 kr.

Teisės anglų kalba 5 kr.

Anglų kalba pasaulyje 5 kr. 

Pasirenkamieji (5 kr.): ruduo

Anglų literatūra: XX a. 5 kr.

Angliškai kalbančių šalių kultūros 

aspektas 5 kr.: Airijos studijos arba  

Kanados studijos

dar vienas kalbos aspektas ↑



Lietuvių filologijos programos 
pagrindu siūlomos gretutinės studijos

VU Filologijos fakultetas

Gretutinių studijų 

programa

Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis

Lietuvių filologija Lietuvių filologija xxx ir lietuvių 

filologijos bakalauras

Lietuvių kalba Lietuvių filologija 

(lietuvių kalba)

xxx ir lietuvių kalbos 

bakalauras

Lietuvių 

literatūra

Lietuvių filologija 

(lietuvių literatūra)

xxx ir lietuvių 

literatūros bakalauras



LIETUVIŲ FILOLOGIJA
xxx ir lietuvių filologijos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra ir kultūra Baigiamasis projektas 

Privalomieji (25 kr.) Privalomieji (25 kr.) Privalomieji (5 kr.)

Baltų filologijos įvadas 5 kr

Bendrinė lietuvių kalba I iš IV 

(Leksikologija ir fonetika) 5 kr.

Bendrinė lietuvių kalba II iš IV 

(Akcentologija ir ţodţių daryba) 5 kr.

Bendrinė lietuvių kalba III iš IV 

(Morfologija ir sintaksė) 5 kr.

Bendrinė lietuvių kalba IV iš IV 

(Teksto lingvistika, stilistika ir norma) 5 

kr.

Šiuolaikinės lietuvių literatūros 

tendencijos 5 kr.

Tautosaka ir mitologija 5 kr.

LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra 5 

kr.

XIX a. lietuvių literatūra 5 kr.

XX a. lietuvių literatūra 5 kr.

Lietuvių fil. baigiamasis 

projektas

5 kr.

Pasirenkamasis (5 kr.)* * nuo 2012 m. atsiradus galimybei 

rinktis gretutines studijų programas 

nefilologams (matematikams, fizikams 

ar pan.), jiems vietoj Baltų filologijos 

įvado III studijų semestre privaloma 

išklausyti Lituanistikos studijų įvadą, o 

VII semestre vietoj pasirenkamojo 

dalyko yra studijuojamas Baltų 

filologijos įvadas.

Semantikos įvadas 5 kr .

Prūsistikos pagrindai 5 kr.

Senoji baltų raštija 5 kr.

Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba 5 kr.

Lietuvių onomastika 5 kr.

Redagavimo įgūdţių ugdymas 5 kr. ir 

kt.

Lietuvių lyrika 5 kr.

Lietuvių drama ir kontekstai 5 kr.

Lietuvių literatūros kritika 5 kr.

Lietuvių vaikų literatūra 5 kt.

Orientas lietuvių literatūroje 5 kr.

Literatūra ir teologija 5 kr. ir kt.



LIETUVIŲ KALBA
xxx ir lietuvių kalbos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Kalba Baigiamasis projektas

Privalomieji (30 kr.) Privalomieji (5 kr.) Privalomieji (5 kr.)

Baltų filologijos įvadas 5 kr.

Bendrinė lietuvių kalba I iš IV 

(Leksikologija ir fonetika) 5 kr.

Bendrinė lietuvių kalba II iš IV 

(Akcentologija ir ţodţių daryba) 5 kr.

Bendrinė lietuvių kalba III iš IV 

(Morfologija ir sintaksė) 5 kr.

Bendrinė lietuvių kalba IV iš IV 

(Teksto lingvistika, stilistika ir norma) 5 kr.

Kalbos istorija ir dialektologija 5 kr.

Pasirinkti vieną

Latvių kalba lituanistams 1 5 kr.

Lenkų kalba lituanistams 1 5 kr.

Lietuvių k. baigiamasis 

projektas 5 kr.

Pasirenkamieji (15 kr.): 5, 7 sem.* * nuo 2012 m. atsiradus galimybei 

rinktis gretutines studijų programas 

nefilologams (matematikams, 

fizikams ar pan.), jiems vietoj Baltų 

filologijos įvado III studijų 

semestre privaloma išklausyti 

Kalbotyros įvadą, o VII semestre 

vietoj pasirenkamojo kalbos dalyko 

yra studijuojamas Baltų filologijos 

įvadas.

Semestrinis kalbotyros rašto darbas 5 kr. 

Prūsistikos pagrindai 5 kr., Senoji baltų 

raštija 5 kr., Semantikos įvadas 5 kr., 

Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba 5 kr.

Lietuvių onomastika 5 kr., 

Redagavimo įgūdţių ugdymas 5 kr. ir kt.

Lotynų kalba 1 5 kr.

Latvių kalba lituanistams 2 5 kr.

Lenkų kalba lituanistams 2 5 kr.

Latvių kalba lituanistams 4 5 kr.

Lenkų kalba lituanistams 4 5 kr.

Pasirenkamasis (5 kr.): 6 sem.

Baltų kalbų lyginamoji gramatika 5 kr.

Baltų kalbotyros istorija 5 kr., Fonologija 5 

kr., Lietuvių tarminė leksika ir frazeologija 5 

kr., Referencinė lingvistika 5 kr. ir kt.

Lenkų kalba lituanistams 3 5 kr.

Latvių kalba lituanistams 3 5 kr.



LIETUVIŲ LITERATŪRA
xxx ir lietuvių literatūros bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Literatūra ir kultūra Kalba Baigiamasis projektas

Privalomieji (30 kr.) Privalomieji (5 kr.) Privalomieji (5 kr.)

Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos 5 kr.

Teksto analizė ir poetika 5 kr 

Tautosaka ir mitologija  5 kr.

LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra 5 kr.

XIX a. lietuvių literatūra 5 kr.

XX a. lietuvių literatūra 5 kr.

Pasirinkti vieną:

Lenkų kalba lituanistams 1 5 kr.

Latvių kalba lituanistams 1 5 kr.

Lietuvių liter. 

baigiamasis projektas 5 

kr.

Pasirenkamieji (15 kr.): 5, 7 sem.* * nuo 2012 m. atsiradus 

galimybei rinktis gretutines 

studijų programas 

nefilologams 

(matematikams, fizikams ar 

pan.), jiems vietoj 

Šiuolaikinės lietuvių 

literatūros tendencijos III 

studijų semestre privaloma 

išklausyti Literatūros mokslo 

įvadą, o VII semestre vietoj 

pasirenkamojo literatūros 

dalyko yra studijuojamos 

Šiuolaikinės lietuvių 

literatūros tendencijos.

Lietuvių drama ir teatras 5 kr. 

„Kitas“ lietuvių literatūroje 5 kr.

Lietuvių egzodo literatūra 5 kr. 

Lietuvos romantizmo literatūra: tekstai ir gestai 5 kr.

Lietuvių literatūros klasikai 5 kr.

Lietuvių novelė 5 kr.

Dokumentinė literatūra 5 kr. ir kt.

Lotynų kalba 1 5 kr.

Latvių kalba lituanistams 2 5 kr.

Lenkų kalba lituanistams 2 5 kr.

Latvių kalba lituanistams 4 5 kr.

Lenkų kalba lituanistams 4 5 kr.

Pasirenkamasis ( 5 kr.): 6 sem.

Semestrinis literatūros rašto darbas 5 kr. 

Lietuvių lyrika 5 kr.

Lietuvių drama ir kontekstai 5 kr.

Lietuvių literatūros kritika 5 kr.

Lietuvių vaikų literatūra 5 kt.

Orientas lietuvių literatūroje 5 kr.

Literatūra ir teologija 5 kr. ir kt.

Lenkų kalba lituanistams 3 5 kr.

Latvių kalba lituanistams 3 5 kr.



Prancūzų filologijos programos 
pagrindu siūlomos gretutinės studijos

VU Filologijos fakultetas

Gretutinių studijų 

programa

Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis

Prancūzų kalba ir 

kultūra

Prancūzų 

filologija 

(prancūzų kalba)

xxx ir prancūzų kalbos 

bakalauras



PRANCŪZŲ KALBA IR KULTŪRA
xxx ir prancūzų kalbos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra Kalba Baigiamasis 

projektas

Privalomieji 

(10 kr.)

Privalomieji (5 kr.) Privalomieji (20 kr.) (5 kr.)

Prancūzų kalbos 

morfologija 5 kr. 

Prancūzų kalbos sintaksė 

5 kr.

Prancūzijos istorija ir civilizacija

5 kr.

Šiuolaikinė prancūzų  kalba

10 kr.

Šiuolaikinė prancūzų kalba

10 kr.

Baigiamasis 

projektas 5 kr.

Pasirenkamieji (5 kr.): 6 sem.

Prancūziškai kalb. šalių 

geografija ir istorija 5 kr.

Prancūzų literatūra:  

viduramţiai – XVIII a. 5 kr.

Naujausių laikų prancūzų ir 

frankofoniškoji literatūra 5 kr.

Prancūzų ţiniasklaidos kalba

5 kr.

Pasirenkamasis (5 kr.) 7 sem. Pasirenkamieji (10 kr.):

5 ir 7 sem.

Lyginamoji prancūzų ir 

lietuvių k. stilistika 5 kr.

Prancūzų literatūra:  XIX a. -

XX a. 5 kr.

Prancūzų kalbos registrai 5 kr.

Politikos ir diplomatijos kalba 5 kr.

Prancūzų teisės kalba 5 kr.



Rusų filologijos programos pagrindu 
siūlomos gretutinės studijos

VU Filologijos fakultetas

Gretutinių studijų 

programa

Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis

Rusų filologija

(tik filologams)

Rusų filologija xxx ir rusų filologijos 

bakalauras

Rusų kalba Rusų filologija 

(rusų kalba)

xxx ir rusų kalbos 

bakalauras

Rusų literatūra Rusų filologija 

(rusų literatūra)

xxx ir rusų literatūros 

bakalauras



RUSŲ FILOLOGIJA
xxx ir rusų filologijos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra Kalba Baigiamasis 

projektas 

Privalomieji (5 kr.) Privalomieji (5 kr.) (5 kr.)

Rusų kalbos leksikologija ir 

retorikos pagrindai  5 kr.

Rusų poezija 5 kr. Rusų fil. 

baigiamasis 

projektas 5 kr.
Alternatyva: kalbotyra arba literatūra: (20 kr.)

Rusų kalbos fonetika 5 kr.

Rusų kalbos ţodţių daryba ir 

morfologija 5 kr. 

Rusų kalbos sintaksė 5 kr.

Rusų kalbotyros seminaras: 

Rusų kalbotyros pagrindai 5 kr.

Rusų literatūra (XIX a.) 5 kr.

Rusų literatūra (XXa.) 1,2 10 kr.

Rusų literatūros teorijos seminaras: 

Rusų literatūros teorijos pagrindai 5 

kr.

Pasirenkamieji (25 kr.):

Rusų kalbos raida 5 kr.

Rusų frazeologija 5 kr. 

Gretinamosios gramatikos įv. 5 

kr.

Teksto lingvistikos įvadas 5 kr.

Filologinė teksto analizė 5 kr.

Semantikos įvadas 5 kr

Klasikinis rusų romanas  5 kr.

Rusų miesto kultūra xx-xxi a.

Rusų tautosaka ir krikščioniškoji 

tradicija 5 kr.

Rusų drama 5 kr.

Rusų imperinė kultūra 5 kr.

XX a. rusų romanas 5 kr.

Slavų istorija ir kultūra 5 kr.

Literatūrinio teksto analizė 5 kr.

Ţiniasklaidos rusų 

kalba 5 kr.

Verslo rusų kalba 5 kr.



RUSŲ KALBA
xxx ir rusų kalbos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra Kalba Baigiamasis 

projektas

Privalomieji (5 kr.) Privalomieji (30 kr.) (5 kr.)

Rusų visuomenė ir 

kultūra 5 kr.

Šiuolaikinė rusų kalba 1, 2 10 kr.

Šiuolaikinė rusų kalba  3, 4 10 kr.

Viešasis kalbėjimas 5 kr.

Kūrybinis rašymas rusų k. 5 kr.

Rusų k. 

baigiamasis 

projektas 5 kr.

Pasirenkamieji (20 kr.):

Rusų frazeologija 5 kr. 

Gretinamosios gramatikos 

įvadas 5 kr.

Filologinė teksto analizė 5 

kr.

Ţiniasklaidos rusų kalba 5 kr.

Verslo rusų kalba 5 kr.

Politikos rusų kalba 5 kr. 



RUSŲ LITERATŪRA
xxx ir rusų literatūros bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra Kalba Baigiamasis 

projektas

Privalomieji (35 kr.) (5 kr.)

Rusų visuomenė ir kultūra 5 kr.

Rusų literatūros įvadas 1,2 10 kr.

Rusų miesto kultūra XX-XXI a. 5 kr.

Rusų poezija 5 kr.

Klasikinis rusų romanas 5 kr.

XX a. rusų romanas 5 kr.

Rusų k. 

baigiamasis 

projektas 5 kr.

Pasirenkamieji (20 kr.):

Filologinė teksto 

analizė 5 kr.

Rusų tautosaka ir krikščioniškoji 

tradicija 5 kr.

Rusų drama 5 kr.

Rusų imperinė kultūra 5 kr.

Slavų istorija ir kultūra 5 kr.

Literatūrinio teksto analizė 5 kr.

Viešasis kalbėjimas 5 kr.

Kūrybinis rašymas rusų 

kalba 5 kr.



Vokiečių filologijos programos 
pagrindu siūlomos gretutinės studijos

VU Filologijos fakultetas

Gretutinių studijų 

programa

Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis

Vokiečių filologija 

(tik filologams)

Vokiečių 

filologija

xxx ir vokiečių 

filologijos bakalauras

Vokiečių kalba ir 

kultūra

Vokiečių 

filologija 

(Vokiečių kalba)

xxx ir vokiečių kalbos 

bakalauras



VOKIEČIŲ FILOLOGIJA
xxx ir vokiečių filologijos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra Kalba Baigiamasis 

projektas 

Privalomieji (20 kr.) Privalomieji (15 kr.) (5 kr.)

Vokiečių kalbos 

morfologija 5 kr. 

Vokiečių kalbos 

sintaksė 5 kr.

Leksikologija 5 kr.

Vokiečių kalbos istorinė 

raida 5 kr.

Vokiečių literatūra: viduramţiai

- XVIII a. 5 kr.

Vokiečių literatūra: XIX a. - XX

a. 5 kr.

Vokiškai kalbančių šalių kultūra

5 kr.

Vokiečių fil. 

baigiamasis 

projektas 5 kr.

Pasirenkamieji (15 kr.): pavasaris Pasirenkamieji (5 kr.): ruduo

Vokiečių kalbos 

gramatika: semantiniai 

funkciniai laukai 5 kr.

Vokiečių kalbotyros 

seminaras: 

veiksmaţodţių 

kategorijos 5 kr.

Vokiečių kalbos ţodţių 

daryba 5 kr.

Vokiečių kalbos 

frazeologija 5 kr.

Gretinamosios 

gramatikos įvadas 5 kr.

Šiuolaikinė vokiečių literatūra 5 

kr. 

Medievistika 5 kr.

Senieji raštai vokiečių kalba 5 

kr.

Vokiečių literatūros seminaras: 

kelionių literatūra 5 kr.

Vokiečių literatūros seminaras:  

autobiografinis romanas 5 kr.

Viešasis kalbėjimas 5 kr.

Spaudos ţanrai 5 kr. 

Filosofinė vokiečių kalba 5 kr.

Verslo vokiečių kalba 5 kr.

Politikos vokiečių kalba 5 kr.

Teisės vokiečių kalba 5 kr. 

Kūrybinis rašymas vokiečių 

kalba 5 kr.



VOKIEČIŲ KALBA IR KULTŪRA
xxx ir vokiečių kalbos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra Kalba Baigiamasis 

projektas

Privalomieji (10 kr.) Privalomieji (5 kr.) Privalomieji (20 kr.) (5 kr.)

Vokiečių kalbos morfologija 

5 kr. 

Vokiečių kalbos sintaksė 5 

kr.

Vokiškai kalbančių šalių kultūra 5

kr.

Šiuolaikinė vokiečių kalba 1, 

2 10 kr.

Šiuolaikinė vokiečių kalba

3, 4 10 kr.

Vokiečių k. 

baigiamasis 

projektas 5 

kr.

Pasirenkamieji (5 kr.): pavasaris Pasirenkamieji (10 kr.)

Vokiečių kalbos gramatika: 

semantiniai funkciniai 

laukai 5 kr.

Vokiečių kalbotyros 

seminaras: veiksmaţodţių 

kategorijos 5 kr.

Vokiečių kalbos ţodţių 

daryba 5 kr.

Vokiečių k. frazeologija 5 kr.

Gretinamosios gramatikos 

įvadas 5 kr.

Šiuolaikinė vokiečių literatūra 5 kr. 

Medievistika 5 kr.

Senieji raštai vokiečių kalba 5 kr.

Vokiečių literatūros seminaras: 

kelionių literatūra 5 kr.

Vokiečių literatūros seminaras:  

autobiografinis romanas 5 kr.

Vokiečių literatūra: XIX a. - XX a. 5 

kr.

Viešasis kalbėjimas 5 kr.

Spaudos ţanrai 5 kr. 

Filosofinė vokiečių kalba 5 

kr.

Verslo vokiečių kalba 5 kr.

Politikos vokiečių kalba 5 kr.

Teisės vokiečių kalba 5 kr.

Kūrybinis rašymas vokiečių 

kalba 5 kr.

Pasirenkamasis (5 kr.) ruduo

Vokiečių kalbos fonetika 5 

kr.

Vokiečių literatūra: viduramţiai -

XVIII a. 5 kr.

dar vienas kalbos aspektas ↑



Lenkų filologijos programos pagrindu 
siūlomos gretutinės studijos

VU Filologijos fakultetas

Gretutinių studijų 

programa

Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis

Lenkų filologija 

(tik filologams)

Lenkų filologija xxx ir lenkų filologijos 

bakalauras

Lenkų kalba ir 

kultūra

Lenkų filologija 

(lenkų kalba)

xxx ir lenkų kalbos 

bakalauras



LENKŲ FILOLOGIJA
xxx ir lenkų filologijos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra, kultūra Kalba Baigiamasis 

projektas 

Privalomieji (10 kr.) Privalomieji (5 kr.) Privalomieji (20 kr.) (5 kr.)

Lenkų k. leksikologija ir 

leksikografija 5 kr.

Lenkų kalbos istorinė raida 

5 kr.

Šiuolaikinė lenkų literatūra 5 kr. Šiuolaikinė lenkų kalba 

1: 10 kr.

Šiuolaikinė  lenkų kalba 

2: 5 kr.

Šiuolaikinė  lenkų kalba 

3: 5 kr.

Lenkų fil. 

baigiamasis 

projektas 5 

kr.

Pasirenkamieji (20 kr.):

Lenkų kalbos morfologija 5 

kr. 

Lenkų kalbos sintaksė 5 kr.

Lenkų kalba uţ Lenkijos 

ribų 5 kr.

Lenkų literatūra: XIX a. 5 kr.

Lenkų literatūra: XX a. 5 kr.

Groţinio teksto analizė (lenkų 

literatūros pagrindu) 5 kr.

Lietuvių ir lenkų paribio kultūra 5 kr.

Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai 5 

kr.

Lenkų tautosaka 5 kr.

Lenkijos visuomeninis ir politinis 

gyvenimas 5 kr.

Lenkai ir lenkų išeivija pasaulyje 5 kr.

Lenkijos kultūra ir menas 5 kr.



LENKŲ KALBA IR KULTŪRA
xxx ir lenkų kalbos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra, kultūra Kalba Baigiamasis 

projektas

Privalomieji (10 kr.) Privalomieji (25 kr.) (5 kr.)

Šiuolaikinė lenkų literatūra 5 kr.

Lenkijos geografija ir istorija 5 kr.

Šiuolaikinė lenkų kalba 1: 10 kr.

Šiuolaikinė  lenkų kalba  2: 5 kr.

Šiuolaikinė  lenkų kalba  3: 5 kr.

Šiuolaikinė  lenkų kalba  4: 5 kr.

Lenkų k. 

baigiamasis 

projektas 5 kr.

Pasirenkamieji (10 kr.): Pasirenkamieji (10 kr.)

Lenkų kalba uţ 

Lenkijos ribų 5 

kr.

Groţinio teksto analizė (lenkų literatūros 

pagrindu) 5 kr.

Lietuvių ir lenkų paribio kultūra 5 kr.

Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai 5 kr.

Lenkų tautosaka 5 kr.

Lenkijos visuomeninis ir politinis 

gyvenimas 5 kr.

Lenkai ir lenkų išeivija pasaulyje 5 kr.

Lenkijos kultūra ir menas 5 kr. 

Medievistika ir senųjų raštų kalba 5 kr.

Verslo lenkų kalba 5 kr.

Politikos ir ţiniasklaidos lenkų 

kalba 5 kr.

Teisės lenkų k. 5 kr.

Viešasis kalbėjimas 5 kr.



Klasikinės filologijos programos 
pagrindu siūlomos gretutinės studijos

VU Filologijos fakultetas

Gretutinių studijų 

programa

Studijų kryptis (šaka) Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis

Lotynų kalba ir 

LDK raštija

(humanitarinių ir 

socialinių mokslų 

studentams)

Klasikinė 

filologija (lotynų 

kalba)

xxx ir lotynų kalbos 

bakalauras

Senoji graikų kalba 

ir helenistinė 

kultūra

(humanitarinių ir 

socialinių mokslų 

studentams)

Klasikinė 

filologija (senoji 

graikų kalba)

xxx ir senosios graikų 

kalbos bakalauras



LOTYNŲ KALBA IR LDK RAŠTIJA
xxx ir lotynų kalbos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra ir kultūra Kalba Baigiamasis 

projektas 

Privalomieji (10 kr.) Privalomieji (25 kr.) (5 kr.)

Romėnų literatūros istorija 5 kr.

Lotyniškoji Lietuvos literatūra 5 kr.

Lotynų kalba (1–4) 20 kr.

Lotynų kalba ir autoriai 

(1) 5 kr.

Lotynų kalbos 

baigiamasis  

projektas 5 kr.

Pasirenkamieji (20 kr.)

Lotynų kalbų istorinė 

gramatika 5 kr.

Indoeuropeistikos 

įvadas (su hetitų arba 

sanskrito kalbos 

pagrindais) 5 kr.

Antikos mitologija 5 kr.

Antikos kultūra ir menas (2 Roma) 5 kr.

Antikos filosofija 5 kr.

Graikijos ir Romos istorija 5 kr.

Lotynų kalba ir autoriai 

(2) 5 kr. 



SENOJI GRAIKŲ KALBA IR 
HELENISTINĖ KULTŪRA

xxx ir sen. graikų kalbos bakalauras

VU Filologijos fakultetas

Kalbotyra Literatūra Kalba Baigiamasis 

projektas

Privalomieji (10 kr.) Privalomieji (25 kr.) (5 kr.)

Graikų literatūros istorija 5 kr.

Graikijos ir Romos istorija 5 kr.

Senoji graikų kalba (1–4) 20 kr.

Graikų kalba ir autoriai (1) 5 kr. 

Graikų kalbos 

baigiamasis 

projektas 5 kr.

Pasirenkamieji (20 kr.)

Graikų kalbos istorinė 

gramatika 5 kr.

Indoeuropeistikos 

įvadas (su hetitų arba 

sanskrito kalbos 

pagrindais) 5 kr.

Antikos mitologija 5 kr.

Antikos kultūra ir menas (1 

Graikija) 5 kr.

Antikos filosofija 5 kr.

Naujoji graikų literatūra 5 kr.

Graikų kalba ir autoriai (2) 5 kr.

Naujoji graikų kalba (1, 2) 10 kr. 


