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Studijų krypčių grupė: Filologija 
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Visas studento darbo krūvis (val.): 6400 
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Studijų programos tikslas: 

Lietuvių filologijos studijų programa siekiama rengti aukštos kvalifikacijos lietuvių filologijos 

specialistus, suteikiant studentams tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, sistemines 

tradicinės ir moderniosios lituanistikos žinias ir gebėjimą analizuoti, sisteminti bei vertinti lietuvių 

kalbos ir literatūros reiškinius platesniuose kalbotyros, literatūros ir kultūros kontekstuose, taip pat 

išmokyti kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje ir 

daugiakultūrėje aplinkoje. 

  

Studijų programos bendrosios 

kompetencijos: 

BENDROSIOS KOMPETENCIJOS: 1. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas 

žinias praktioje. 2. Analitinis ir kritinis mąstymas. 3. Valstybinės ir užsienio kalbų mokėjimas. 4. 

Tarpkultūrinė kompetencija ir gebėjimas dirbti grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis 

vertybėmis. 5. Nusiteikimas mokyti ir siekti kokybės. 6. Kūrybiškumas. 

  

Studijų programos dalykinės kompetencijos: 

Esminės kalbotyros žinios ir gebėjimai. Lietuvių kalbos kaip sistemos supratimas ir analizė 

įvairiais lygmenimis. Esminės literatūros mokslo žinios ir gebėjimai. Lietuvių literatūros kaip 

kultūros proceso supratimas ir analizė. Lietuvių tautosakos ir mitologijos kaip kultūros proceso 

supratimas ir analizė. Lietuvių kalbos raidos kaip kultūros proceso supratimas ir analizė. Užsienio 

kalbų žinios ir gebėjimai. Kalbos (literatūros) tyrėjo kompetencija. Gebėjimas taikyti filologines 

žinias ir gebėjimus Universitete ir už jo ribų. 

  

Numatomi studijų rezultatai (studijų 

programos siekiniai): 

Tvirti kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindai; sisteminės tradicinės ir moderniosios lituanistikos 

žinios;gebėjimai analizuoti, sisteminti bei vertinti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius 

platesniuose kalbotyros, literatūros ir kultūros kontekstuose; kritinis mąstymas; įgūdžiai 

savarankiškai mokytis; įgūdžiai bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje ir daugiakultūrėje 

aplinkoje. 

  

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės: 

Lietuvių filologijos studijų programoje galima išskirti šiuos dalykų blokus: - pagrindines 

programos kompetencijas ugdančius studijų krypties dalykus (165 kr.), kuriuos sudaro lietuvių 

kalbotyra, literatūra, tautosaka, kalbos, mokomoji ir profesinė praktika (pobūdis pasirenkamas – 15 

kr.), bakalauro baigiamasis darbas (15 kr.); - bendrosios universitetinės studijos – BUS (15 kr.); - 

kiti pasirenkamieji dalykai (60 kr.) – galima gilintis į įvairius lietuvių filologijos krypties ir (ar) 

kitus Filologijos fakultete siūlomus pasirenkamuosius dalykus bei studijuoti dar vieną užsienio 

kalbą (anglų/ naująją graikų/ ispanų/ italų/ latvių/ lenkų/ prancūzų/ rusų/ vokiečių), arba rinktis 

gretutines studijas ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį, arba rinktis BUS ar kitų pasirenkamųjų 

dalykų.  

  

Studijų programos skiriamieji bruožai: 
Gilios ir sistemiškos tradicinės ir moderniosios lituanistikos žinios. Galimybė išmokti dar vieną 

užsienio kalbą ar įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.  

  

Studijų metodai: 

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

savarankiškas užduočių atlikimas. Per paskaitas taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai 

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

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

vyksta nedidelėmis grupėmis (vidutiniškai - apie 16 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus 



studijų metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą. Daug dėmesio 

skiriama savarankiškoms studijoms - rašto darbų, referatų rengimui dirbant pasitelkus įvairias 

informacines technologijas, taip pat grįžtamojo ryšio teikimui vertinant ir aptariant grupės kolegų 

atliktus darbus. Praktika atliekama ne tik Universitete, bet ir už jo ribų (vertimų biuruose, 

leidyklose, redakcijose, mokyklose ir kitur). Atsiskaitant už atliktą praktiką pateikiama praktikos 

ataskaita. Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas nesudėtingas lingvistinis ar literatūrologinis 

empirinis tyrimas. 

  

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji 

egzaminai: 
Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu. 

  

Tolesnių studijų galimybės: 
Absolventai gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistrantūros 

studijų programų. 

  

Profesinės veiklos galimybės: 

Lietuvių filologijos bakalauro studijų programos absolventai yra aukštos kvalifikacijos filologai, 

atitinkantys šiuolaikinės visuomenės poreikius: įgytos kompetencijos (profesionalus gebėjimas 

bendrauti valstybine kalba raštu ir žodžiu, lietuvių literatūros ir kultūros išmanymas, filologinė 

kompetencija) leis jiems dirbti redakcijose, leidyklose, vertimų biuruose, taip pat kitose įmonėse ir 

įstaigose, kur reikalingas kalbos kaip kultūrinės raiškos priemonės bei lietuvių ir visuotinio 

kultūros paveldo profesionalus išmanymas, tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai. 

Įvykdžiusieji dalyko pedagogikos gretutines studijas arba pedagogikos krypties laipsnio 

nesuteikiančią studijų programą gali dirbti lietuvių kalbos mokytojais įvairiose mokymo įstaigose. 

  

Studijų programos komiteto pirmininkas: Dr. Daiva Sinkevičiūtė 

 


