Studijų programos pavadinimas:

Skandinavistika

Valstybinis kodas:

612R61001

Studijų programos rūšis:

Bakalauro

Studijų sritis:

Humanitariniai mokslai

Studijų krypčių grupė:

Filologija

Studijų kryptis (kodas):
Studijų krypties šaka (kodas):

Skandinavų filologija (R600)
Skandinavistika (R610)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:

Skandinavistikos bakalauras

Studijų forma:

Nuolatinė

Studijų programos trukmė (metais):

4

Studijų programos apimtis kreditais:

240

Visas studento darbo krūvis (val.):
Kontaktinio darbo valandos:

6400
2447

Savarankiško darbo valandos:

3953

Studijų programos tikslas:

Programa siekiama suteikti tvirtą B2 lygį atitinkančią vienos kurios Šiaurės šalių kalbos
komunikacinę kompetenciją ir kitų šio regiono kalbų supratimo gebėjimų. Taip pat siekiama,
kad studentai visapusiškai išmanytų Skandinavijos regioną ir būtų pasirengę dirbti šio regiono
kalbų ir tarpkultūrinio išmanymo reikalaujančiose srityse, taip pat tęsti studijas humanitarinių ir
socialinių mokslų magistrantūroje.

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.

Studijų programos dalykinės kompetencijos:

Lygį B2 atitinkanti vienos kurios Šiaurės šalių kalbos komunikacinė kompetencija ir vertimo
pradmenys, gebėjimas komunikuoti informaciją raštu ir žodžiu. Gebėjimas naudotis
informacinėmis technologijomis. Tarpkultūrinės komunikacijos kompetencija − gebėjimas
atlikti tarpininko vaidmenį tarp gimtosios ir Skandinavijos (bei kitų šalių) kultūrų. Gebėjimas
tinkamai pateikti atliktų tyrimų ir užduočių rezultatus.

Studentai gebės bendrauti studijuota Šiaurės šalių kalba raštu ir žodžiu įvairiose situacijose,
suprasti, referuoti, versti, kurti ir redaguoti įvairių žanrų ir stilių tekstus raštu ir žodžiu
Numatomi studijų rezultatai (studijų programos
švedų/norvegų/danų/suomių (priklausomai nuo programos varianto) ir lietuvių kalbomis. Jie
siekiniai):
taip pat gebės suprasti ir analizuoti Europos, o ypač Šiaurės šalių, kultūros, literatūros, istorijos
ir visuomenės kontekstą ir problemas.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių)
grupės:

Skandinavistika (švedų/danų/norvegų) variantas: privalomiesiems dalykams programoje skirti
155 kreditai: 60 kreditų skirta ugdyti studijuojamosios kalbos komunikacinei komptetencijai,
įskaitant akademinių tekstų rašymo gebėjimus, vertimo gebėjimus bei receptyviuosius kitų
skandinavų kalbų gebėjimus (Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų kalba, kultūra, visuomenė I-IV
d., Šiuolaikinė švedų/danų/norvegų kalba, stilistika ir vertimas I-II d., Tiriamasis projektas;
Kitų skandinavų kalbų pagrindai ir kultūrinis kontekstas); 65 kreditai skirti suteikti teorinių
disciplinų pagrindus, ugdyti lingvistinės, literatūrinės bei filologinės tekstų analizės gebėjimus
ir mokslinio tyrimo atlikimo kompetenciją (Kalbotyros įvadas, Literatūros mokslo įvadas,
Skandinavijos šalių istorija I-II, Skandinavų filologijos įvadas, Senosios skandinavų literatūros
įvadas, Šiaurės kraštų literatūra, Kalbotyra I-II).
Skandinavistika (suomių ir švedų) variantas: privalomiesiems dalykams programoje skirti 185
kred. Studentai studijuoja abi Suomijos valstybines kalbas: suomių (kaip pagrindinę) ir švedų
(kaip antrąją specialybės kalbą). Suomių kalbos komunikacinės kompetencijos ugdymui,
įskaitant akademinių tekstų rašymo ir vertimo gebėjimų lavinimą, skirta 52,5 kred. (Šiuolaikinė
suomių kalba, kultūra, visuomenė I-IV d., Šiuolaikinė suomių kalba, stilistika ir vertimas I-II
d., Tiriamasis projektas); švedų kalbos komunikacinės kompetencijos ugdymui, įskaitant
vertimo pradmenis, skirta 37,5 kred. (Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra visuomenė I-IV d.,
Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika, vertimas). 65 kreditai skirti suteikti teorinių disciplinų
pagrindus, ugdyti lingvistinės, literatūrinės bei filologinės tekstų analizės gebėjimus ir
mokslinio tyrimo atlikimo kompetenciją (Kalbotyros įvadas, Literatūros mokslo įvadas,

Skandinavijos šalių istorija I-II, Finougristikos įvadas, Senosios skandinavų literatūros įvadas,
Šiaurės kraštų literatūra, Kalbotyra I-II).
Visi studentai atlieka profesinę praktiką (15 kred.) Ją sudaro įvairaus pobūdžio profesinė
veikla, ugdanti studijuojamos kalbos ir skandinavų kultūros kompetencijas.
Studijų programa suteikia studentui galimybę dalį dalykų pasirinkti pagal savo interesus ir
poreikius. Skandinavistikos (švedų /norvegų/ danų) variantų studentai turi galimybę pasirinkti
gretutinės krypties studijas (60 kred.). Nepasirinkę gretutinės krypties studijų studentai renkasi
įvairių skandinavistikos sričių pasirenkamuosius dalykus (ne mažiau kaip 30 kred.), kurių
spektras atspindi programos tarpdiscipliniškumą, taip pat kitų studijų krypčių
pasirenkamuosius dalykus (ne daugiau kaip 40 kred.).
Skandinavistikos (suomių ir švedų) varianto studentai negali rinktis gretutinių studijų. Jie
laisvai renkasi skandinavistinius arba kitų studijų krypčių dalykus (40 kred.)

Studijų programos skiriamieji bruožai:

4 programos variantai. Yra galimybė pasirinkti gretutinės krypties studijas
(švedų/norvegų/danų programos variantų studentams).
Programa suteikia unikalią galimybę studijuoti Šiaurės šalių kalbas, visuomenes, literatūras ir
kultūrą. Suomių ir švedų programos variantas neturi analogų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos
šalyse. Geras kalbinis ir kultūrinis parengimas yra viena iš stipriųjų programos pusių. Tai
atitinka ir ES papildomų užsienio kalbų mokymo, daugiakalbystės skatinimo politiką, Lietuvos
švietimo ir kalbų mokymo strategijas, kaimynų kalbų mokėjimo poreikį Lietuvos darbo
rinkoje, kurioje nemažą investuotojų dalį sudaro skandinavai. Centre nuolatos dirba kviestiniai
lektoriai iš Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos, vyksta dėstytojų iš užsienio universitetų
paskaitos, lankosi rašytojai ir kitų sričių menininkai iš Skandinavijos. Mūsų studentai dažnai
dalyvauja skandinavų kultūrai skirtuose renginiuose, vyksta į mokomąsias keliones į
Skandinaviją, dažnas turi galimybę kurį laiką studijuoti Skandinavijos universitetuose ar kitose
švietimo įstaigose.

Studijų metodai:

Interaktyvios paskaitos, įvairių informacijos šaltinių ir teorinės literatūros studijavimas ir
aptarimas per seminarus, savarankiški individualūs ir grupiniai darbai, savarankiško darbo
rezultatų pristatymas žodžiu, raštu ir daugialypės terpės (multimedijos) formomis. Individualūs
ir grupiniai mokslo tiriamieji rašto darbai, užduotys diskusijoms per seminarus (diskusijos
grupėse ir auditorijoje su dėstytoju). Informacinių technologijų, darbo audiovizualinėje
laboratorijoje taikymas. Visi dalykai dėstomi derinant paskaitas, seminarus ir struktūruotą
(kontroliuojamą) savarankišką darbą. Kiekvienas dalykas studentams sudarys sąlygas aktyviai
reikšti savo nuomonę, ugdyti savarankiškumą ir kritinius gebėjimus bei taikyti įgytas žinias
praktiškai.

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji
egzaminai:

Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu. Rengiant bakalauro darbą atliekamas lingvistinis,
literatūrologinis ar kultūrologinis skandinaviškos arba suomiškos empirijos tyrimas.

Tolesnių studijų galimybės:

Skandinavistikos absolventai galės tęsti studijas daugelyje humanitarinių ar socialinių mokslų
magistrantūrų.

Profesinės veiklos galimybės:

Absolventai yra aukštos kvalifikacijos Šiaurės šalių kalbų ir kultūrų specialistai, atitinkantys
šiuolaikinės visuomenės poreikius, gebantys dirbti įvairiose įstaigose bei įmonėse, kuriose
reikalingas puikus Šiaurės šalių kalbų mokėjimas, Šiaurės šalių regiono specifikos išmanymas,
tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai (vertimo biuruose, redakcijose, leidyklose, turizmo
ir kelionių biuruose, užsienio šalių atstovybėse ir kt.).

Studijų programos komiteto pirmininkas:

Dr. Birutė Spraunienė
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