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Studijų programos tikslas:

Parengti gilias žinias turintį lietuvių filologijos bakalaurą, puikiai mokantį užsienio kalbą ir gerai
išmanantį tos kalbos šalies kultūrą, tradicijas, politinį bei ekonominį gyvenimą: supažindinti
studentus su svarbiausiais lietuvių filologijos mokslo dalykais, kalbos ir rašto istorija, pagrindiniais
lietuvių literatūros raidos etapais (nuo seniausių laikų iki XXI a.), šiuolaikinėmis kalbos ir
literatūros problemomis; suteikti bendrąjį filologinį išsilavinimą, ugdyti gebėjimus savarankiškai
analizuoti kalbos ir literatūros raiškos formas. Išmokyti naujos užsienio kalbos, supažindinti su
užsienio kalbos šalies kultūra, tradicijomis, politiniu bei ekonominiu kontekstu; išmokyti vertimo
pradmenų bei formuoti vertimo iš vienos į kitą kalbą įgūdžius; ugdyti studentų savarankiškumą,
kritinį mąstymą bei atvirumą kitoms kultūroms.

Studijų programos bendrosios
kompetencijos:

Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktikoje. Analitinis ir kritinis
mąstymas. Valstybinės ir užsienio kalbų mokėjimas. Tarpkultūrinė kompetencija ir gebėjimas
dirbti grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis. Nusiteikimas mokytis ir siekti
kokybės. Kūrybiškumas.

Esminės kalbotyros žinios ir gebėjimai. Lietuvių kalbos ir studijuojamos užsienio kalbos kaip
sistemos supratimas ir analizė įvairiais lygmenimis. Esminės literatūros mokslo žinios ir gebėjimai.
Lietuvių literatūros ir studijuojamos užsienio literatūros kaip kultūros proceso supratimas ir
analizė. Lietuvių tautosakos ir mitologijos kaip kultūros proceso supratimas ir analizė. Lietuvių
Studijų programos dalykinės kompetencijos:
kalbos raidos kaip kultūros proceso supratimas ir analizė. Studijuojamos užsienio kalbos šalies
kultūros ir istorijos supratimas. Studijuojamos užsienio 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):

Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos studijų programos absolventas geba bendrauti įvairiose
komunikacinėse situacijose, gretinti, analizuoti ir apibendrinti įvairius dviejų kultūrų, gimtosios ir
užsienio kalbos reiškinius, įžvelgti indoeuropiečių kalbų bendrumus bei sąveiką, savarankiškai
atlikti filologinius tyrimus, rašyti dalykinio ir mokslinio pobūdžio išvadas, taikyti ir gilinti vertimo
iš vienos kalbos į kitą įgūdžius profesinėje veikloje.

Studijų programą, be filologinės studijų programos pagrindų (privalomieji ir pasirenkamieji
dalykai, 60 kr.) ir bendrauniversitetinių studijų pagrindų (15 kr.), sudaro du beveik lygiaverčiai
specialiųjų lavinimo dalykų blokai – lituanistikos (60 kr.) ir studijuojamos užsienio kalbos bei
Studijų programos turinys: dalykų (modulių)
kultūros (70 kr.). Kalbos ir literatūros tyrėjo, įskaitant ir gretinamuosius tyrimus, kompetencija
grupės:
ugdoma rengiant ir ginant bakalauro darbą (20 kr). Praktikai skirta 15 kr., studentai gali rinktis
vertimą, redagavimą, mokslinę praktiką, lietuvių kalbos ir literatūros kaip gimtosios ar svetimosios
mokymą. Pasirenkamieji dalykai apima 45 kr.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Programos stiprybės – visapusiškos lietuvių filologijos studijos nuo teorinių žinių ir jų praktinio
taikymo iki analizės, sintezės ir vertinimo (apima lietuvių kalbą, kalbotyrą, literatūrą, tautosaką,
mitologiją) ir pasirinktos užsienio kalbos (estų, naujosios graikų, ispanų, italų, turkų, lenkų,
slovėnų, suomių, vokiečių) studijos, apimančios šiuolaikinę kalbą, kalbinę komunikaciją (tekstų
supratimą, kūrimą ir vertimą), literatūros istoriją, šalityrą, istorijos ir kultūros pagrindus; taip pat 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 16 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, rašiniams,
referatams rengti pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip pat grįžtamajam ryšiui
vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus. Praktika atliekama ne tik Universitete, bet ir už
jo ribų (vertimų biuruose, leidyklose, redakcijose, mokyklose ar kitur). Atsiskaitant už atliktą
praktiką pateikiama praktikos ataskaita. Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas lingvistinis ar
literatūrologinis empirinis tyrimas, įskaitant ir gretinamąjį.

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji
egzaminai:

Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu.

Tolesnių studijų galimybės:

Filologijos bakalaurai, baigę Lietuvių filologijos ir užsienio (italų / ispanų / latvių / naujosios
graikų / kroatų / suomių / turkų / vokiečių ir kt. ) kalbos pagrindinių studijų programą gali tęsti
studijas kalbotyros, literatūros, vertimo, semiotikos bei edukologijos magistrantūroje ir įgyti
magistro laipsnį bei atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

Profesinės veiklos galimybės:

Absolventas gali dirbti vertėju, referentu, redaktoriumi kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje,
knygų leidyboje, kai reikia gerų lietuvių filologijos ir užsienio kalbos žinių bei gebėjimų.

Studijų programos komiteto pirmininkas:

Dr. Birutė Kabašinskaitė

