
Studijų programos pavadinimas: Rusų filologija 

Valstybinis kodas: 612U30001 

Studijų programos rūšis: Bakalauro 

  

Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 

  

Studijų krypčių grupė: Filologija 

Studijų kryptis (kodas): Rusų filologija (U300) 

  

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Rusų filologijos bakalauras 

  

Studijų forma: Nuolatinė 

  

Studijų programos trukmė (metais): 4 

  

Studijų programos apimtis kreditais: 240 

  

Visas studento darbo krūvis (val.): 6400 

Kontaktinio darbo valandos: 2282 

Savarankiško darbo valandos: 4118 

  

Studijų programos tikslas: 

Suteikti studentams tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, išugdyti rusų kalbos 

komunikacinius gebėjimus (C1-C2), rusų kultūros supratimą ir gebėjimą analizuoti bei vertinti rusų 

kalbos ir literatūros reiškinius platesniame kalbotyros ir literatūros kontekste, taip pat išmokyti 

kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje. 

Mokomosios ir profesinės praktikos metu studentai įgis redagavimo, vertimo, rusų kaip 

svetimosios kalbos mokymo metodikos, kultūros sklaidos ar mokslo tiriamojo darbo pagrindus. 

  

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; 

Kūrybingumas. 

  

Studijų programos dalykinės kompetencijos: 

Esminės kalbotyros ir literatūros mokslo žinios ir gebėjimai; Rusų kalbos sistemos supratimas ir 

analizė įvairiais lygmenimis; Rusų literatūros supratimas ir analizė; Rusų kultūros supratimas; 

Rusų kalbos komunikaciniai gebėjimai (C1/C2); Lietuvių kalbos žinios ir gebėjimai; Kalbos 

(literatūros) tyrėjo kompetencija; Gebėjimas taikyti filologines žinias ir gebėjimus praktikoje 

Universitete ir už jo ribų. 

  

Numatomi studijų rezultatai (studijų 

programos siekiniai): 

Absolventai suvoks kalbą ir literatūrą kaip reiškinius bei kalbotyrą ir literatūrologiją kaip mokslo 

disciplinas ir gebės tinkamai vartoti sąvokas ir terminus; supras rusų kalbos sistemą ir gebės 

aprašyti, analizuoti, aiškinti ir gretinti rusų kalbos reiškinius įvairiais lygmenimis; žinos rusų 

literatūros raidos etapus, pagrindinius autorius ir reikšmingiausius kūrinius bei gebės analizuoti, 

interpretuoti ir vertinti rusų literatūros reiškinius platesniame visuotinės literatūros kontekste; įgis 

žinių apie Rusiją ir jos sociokultūrinį kontekstą, lyginti rusų kultūrą su kt.; gebės taisyklingai ir 

efektyviai bendrauti rusų kalba C1/C2 lygiu, versti raštu ir žodžiu įvairius tekstus iš/į rusų kalbą; 

gebės kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje; gebės 

atlikti filologinį tyrimą, taikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktikoje;  

  

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės: 

Kalbotyra. Literatūra, literatūros mokslas, kultūra. Rusų kalba. Mokomoji ir profesinė praktika. 

Baigiamasis bakalauro darbas. Galimybė rinktis gretutines studijas arba studijuoti pasirinktus 

dalykus pagal individualų planą. Dalis studijų programos vykdoma rusų kalba. 

  

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

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

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

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

išskirtinumas – galimybės individualizuoti studijas pagal savo interesus (60 kreditų): 1) tikslingai 

gilintis į įvairius rusų 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. 

  

Studijų metodai: 

Studijos orientuotos į studentą. Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, mokomoji ir 

profesinė praktika, savarankiškas užduočių atlikimas. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai 

informaciniai metodai, bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis 



dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta nedidelėmis grupėmis, 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 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: 
Absolventai gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistro studijų 

programų. 

  

Profesinės veiklos galimybės: 

Absolventai galės dirbti vertimo biuruose, redakcijose, leidyklose, muziejuose, turizmo ir kelionių 

biuruose, užsienio šalių atstovybėse, taip pat kitose įmonėse ir įstaigose, kur reikalinga puikus rusų 

kalbos mokėjimas, tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai. Įvykdžiusieji dalyko pedagogikos 

gretutines studijas gali dirbti rusų kalbos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose ar kitose 

mokymo įstaigose. 

  

Studijų programos komiteto pirmininkas: Docentė Dr. Dagnė Beržaitė 

  

 


