
Studijų programos pavadinimas: Anglų filologija 

Valstybinis kodas: 612Q30002 

Studijų programos rūšis: Bakalauro 

  

Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 

  

Studijų krypčių grupė: Filologija 

Studijų kryptis (kodas): Anglų filologija (Q300) 

  

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Anglų filologijos bakalauras 

  

Studijų forma: Nuolatinė 

  

Studijų programos trukmė (metais): 4 

  

Studijų programos apimtis kreditais: 240 

  

Visas studento darbo krūvis (val.): 6400 

Kontaktinio darbo valandos: 2320 

Savarankiško darbo valandos: 4080 

  

Studijų programos tikslas: 

Pagrindinis programos tikslas – suteikti universitetinį humanitarinės pakraipos išsilavinimą, kurio 

didžiąją dalį sudarytų platus ir nuodugnus anglų kalbos mokėjimas (C1-C2), supratimas apie anglų 

kalbos struktūrą, istoriją, vartojimo sritis (akademinė, profesinė) ir jų ypatumus, vertimo 

pradmenys, kalbotyros pradmenys, anglų, amerikiečių, airių ir kt. angliškai kalbančių šalių 

literatūros, kultūros, istorijos išmanymas. 

  

Studijų programos bendrosios 

kompetencijos: 

Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktikoje, naudojantis 

naujausiomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Analitinis ir kritinis mąstymas. 

Valstybinės ir užsienio kalbų mokėjimas. Tarpkultūrinė kompetencija ir gebėjimas dirbti grupėje 

vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis. Nusiteikimas mokytis ir siekti kokybės. 

Kūrybiškumas. 

  

Studijų programos dalykinės kompetencijos: 

Esminės kalbotyros žinios ir gebėjimai. Anglų kalbos sistemos supratimas ir analizė įvairiais 

lygmenimis. Esminės literatūros mokslo žinios ir gebėjimai. Anglų kalba sukurtos literatūros 

supratimas ir analizė. Angliškai kalbančių šalių kultūros supratimas. Anglų kalbos komunikaciniai 

gebėjimai (C1-C2). Kalbos (literatūros) tyrėjo kompetencija. Gebėjimas taikyti filologines žinias ir 

gebėjimus praktikoje Universitete ir už jo ribų. 

  

Numatomi studijų rezultatai (studijų 

programos siekiniai): 

Baigęs Anglų filologijos pagrindinių studijų programą, absolventas geba naudotis įvairiomis 

informacinėmis technologijomis, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti pagrindinius kalbos dėsnius, 

kalbos struktūrą ir funkcijas, literatūros periodus ir pagrindinius jų ypatumus bei sąsajas, 

anglakalbių šalių istorinius ir kultūrinius bruožus, taikyti pagrindinius profesinės ir akademinės 

anglų kalbos (ataskaitų, apžvalgų, mokslinio darbo ir kitų žanrų rašymo) ir vertimo įgūdžius.  

  

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Programos stiprybės – visapusiškos anglų filologijos studijos, įvairiais lygiais (nuo teorinių žinių ir 

jų praktinio taikymo iki analizės, sintezės ir vertinimo) apimančios anglų kalbą, kalbotyrą, 

literatūrą ir kultūrą, ir mokslinių tyrimų integravimas į studijas, užtikrinantis solidų išsilavinimą. 

Dar vienas išskirtinumas – galimybės individualizuoti studijas pagal savo interesus: 1) tikslingai 

gilintis į įvairius anglų kalbos, kalbotyros, literatūros aspektus; 2) rinktis VU siūlomas gretutines 

studijas, tarp jų ir dalyko pedagogiką, skirtą siekiantiems pedagogo profesinės kvalifikacijos; 3) 

derinti įvairių krypčių (tiek pagrindinės, tiek kitų) ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus. 

Studentams suteikiama galimybė rinktis vertimo, pedagoginę ir mokslinę praktiką. 

  

Studijų metodai: 

Studentų pasiekimams vertinti naudojama 10 balų sistema. Taikomas kaupiamasis vertinimas: 

darbas auditorijoje, kontroliniai darbai, testai, pranešimai, pristatymai, semestriniai rašto darbai, 

projektai, egzaminas. Baigiamojo projekto vertinimas: parengimas ir gynimas. 

  

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji 

egzaminai: 
Bakalauro darbas iš kalbotyros, kultūrinių studijų ar anglų/amerikiečių literatūros. 

  

Tolesnių studijų galimybės: 
Gali tęsti studijas filologijos krypties magistrantūroje specializuodamiesi literatūrologijoje, 

kalbotyroje ar vertimo studijose. Gali tęsti studijas kitose humanitarinių ir socialinių mokslų 



kryptyse: edukologijos, žurnalistikos, viešųjų ryšių ir viešojo administravimo ir t.t. 

  

Profesinės veiklos galimybės: 
Absolventas gali dirbti vertėju, administratoriumi ir organizatoriumi, redaktoriumi įvairiose 

kultūros, švietimo, leidybos institucijose, kai reikalaujama gerų anglų kalbos žinių ir gebėjimų. 

  

Studijų programos komiteto pirmininkas: Dr. Jolanta Šinkūnienė 

 

 


