
Studijų programos pavadinimas: Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija 

Valstybinis kodas: 612Q80001 

Studijų pakopa: Pirmosios pakopos studijų 

  

Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 

  

Studijų krypčių grupė: Filologija 

Studijų kryptis (kodas): Klasikinė filologija (Q800) 

  

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Klasikinės filologijos bakalauras 

  

Studijų forma: Nuolatinė 

  

Studijų programos trukmė (metais): 4 

  

Studijų programos apimtis kreditais: 240 

  

Visas studento darbo krūvis (val.): 6400 

Kontaktinio darbo valandos: 2976 

Savarankiško darbo valandos: 3424 

  

Studijų programos tikslas: 

Parengti klasikinės filologijos bakalaurą, puikiai mokantį lotynų ir senovės graikų kalbas, gerai 

išmanantį Senovės Graikijos ir Romos istoriją, kultūrą, literatūrą, filosofiją. Supažindinti studentus 

su teoriniais senosios graikų ir lotynų kalbų aspektais, pagrindiniais antikinės literatūros etapais, su 

svarbiausiais antikinės kultūros dalykais, su pagrindinėmis antikinės filosofijos problemomis. 

Suteikti bendrąjį filologinį išsilavinimą, ugdyti gebėjimus savarankiškai analizuoti kalbos ir 

literatūros raiškos formas. Mokyti vertimo pradmenų bei formuoti vertimo iš lotynų ir senosios 

graikų kalbų įgūdžius. Ugdyti studentų savarankiškumą, analitinį mąstymą bei atvirumą kitoms 

kultūroms.  

  

Studijų programos bendrosios 

kompetencijos: 

Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktikoje. Analitinis ir kritinis 

mąstymas. Valstybinės ir klasikinių kalbų mokėjimas. Tarpkultūrinė kompetencija ir gebėjimas 

dirbti grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis. Nusiteikimas mokytis ir siekti 

kokybės. Kūrybiškumas. 

  

Studijų programos dalykinės kompetencijos: 

Pamatinės indoeuropeistikos bei kalbotyros žinios ir gebėjimai. Klasikinių kalbų sistemos 

supratimas ir analizė įvairiais lygmenimis. Esminės antikinės mitologijos, filosofijos kultūros ir 

meno žinios ir gebėjimai. Antikinės literatūros supratimas ir analizė. Esminiai klasikinių tekstų 

vertimo įgūdžiai. Pasirinktų užsienių kalbų esminės žinios ir kompetencijos. Gebėjimas atlikti 

savarankišką lingvistinį/literatūrinį tyrimą. Gebėjimas taikyti įgytas žinias universitete ir už jo ribų. 

  

Numatomi studijų rezultatai (studijų 

programos siekiniai): 

Baigęs Klasikinės filologijos pagrindines studijas, absolventas geba analizuoti kalbos ir literatūros 

raišką, įžvelgti indoeuropiečių kalbų bendrumus bei sąveiką, suvokti antikinės literatūros ir 

kultūros įtaką pasaulinei literatūros ir kultūros raidai. Profesinėje veikloje gali taikyti senosios 

graikų ir lotynų kalbų žinias, realizuoti savo įgūdžius įvairialypėje humanitarinėje veikloje. 

  

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės: 

Studijų programą sudaro klasikinė filologija (pagrindinė kryptis – 225 kr.) ir bendrosios 

universitetinės studijos (15 kr.). Klasikinės filologijos studijos apima kalbotyrą, kalbinę 

komunikaciją (tekstų supratimą ir vertimą), literatūrą ir kultūrą. Kalbos ir literatūros tyrėjo 

kompetencija ugdoma rengiant ir ginant kursinį (5 kr.) bei bakalauro baigiamąjį darbą (15 kr.). 

Mokomajai ir profesinei praktikai skirta 15 kr., studentai gali rinktis jos pobūdį: vertimą, darbą su 

senaisiais rankraščiais ar spaudiniais, mokslinę praktiką (tekstynų lingvistiką), lotynų kalbos 

mokymą. 

  

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Programos stiprybės – visapusiškos klasikinės filologijos studijos, įvairiais lygiais (nuo teorinių 

žinių ir jų praktinio taikymo iki analizės, sintezės ir vertinimo) apimančios lotynų ir senąją graikų 

kalbas, kalbotyrą, literatūrą ir kultūrą, ir mokslinių tyrimų integravimas į studijas, užtikrinantis 

solidų išsilavinimą. 

  

Studijų metodai: 

Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, mokomoji ir profesinė praktika, 

savarankiškas užduočių atlikimas. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai 

(klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus 

mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos 

vyksta nedidelėmis grupėmis (vidutiniškai – apie 10 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus 



studijų metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą (savarankiškai ar 

poromis) ir kt. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbams, tekstų 

vertimams, referatams rengti pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip pat grįžtamajam 

ryšiui vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus. Praktika atliekama ne tik Universitete 

(VU bibliotekoje, Skaitmeninės filologijos centre), bet ir už jo ribų (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitete, gimnazijose, leidyklose, MA bibliotekoje, LLTI ar kitur). Atsiskaitant už atliktą 

praktiką pateikiama praktikos ataskaita. Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas lingvistinis ar 

literatūrologinis empirinis tyrimas. 

  

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji 

egzaminai: 
Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu. 

  

Tolesnių studijų galimybės: 

Filologijos bakalaurai, baigę Klasikinės filologijos (lotynų ir senovės graikų) pagrindinių studijų 

programą gali tęsti studijas Klasikinės filologijos magistrantūroje, specializuodamiesi helenistinių 

studijų ir lotynų filologijos bei LDK raštijos studijų programose. Turėdami fundamentalų 

humanitarinį išsilavinimą jie taip pat gali stoti į kitų humanitarinių ir socialinių mokslų 

magistrantūros studijų programas. 

  

Profesinės veiklos galimybės: 

Absolventas gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje, 

muziejuose, archyvuose, bibliotekose, leidyklose, redakcijose, mokyklose, kai reikia gero bendrojo 

humanitarinio išsilavinimo, gerų klasikinės filologijos bei užsienio kalbų žinių ir gebėjimų. 

  

Studijų programos komiteto pirmininkas: Dr. Audronė Kučinskienė 

 


