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Studijų programos tikslas: 

Italų filologijos programa siekiama rengti aukštos 

kvalifikacijos italų kalbos, literatūros ir kultūros 

specialistus, kurių profesionalumas ir gebėjimas 

prisitaikyti rinkoje grindžiamas dvejopo pobūdžio – 

bendrosiomis ir dalykinėmis kompetencijomis. 

Studentams suteikiami tvirti kalbotyros ir literatūros 

mokslo pagrindai, ugdomi aukščiausio lygmens 

komunikaciniai italų kalbos gebėjimai (C1 arba C2), 

formuojamas Italijos civilizacijos ir kultūros reiškinių 

išmanymas, ugdomi gebėjimai analizuoti bei vertinti italų 

kalbos ir literatūros reiškinius platesniame kalbotyros ir 

literatūros kontekste, analitinis ir kritinis mąstymas, 

tarpkultūrinė kompetencija, gebėjimas dirbti grupėje, 

kūrybingumas. 

  

Studijų programos bendrosios kompetencijos: 

1. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant 

įgytas žinias praktikoje. 2. Analitinis ir kritinis 

mąstymas. 3. Tarpkultūrinė kompetencija ir gebėjimas 

dirbti grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis 

vertybėmis: gebėjimas dirbti daugiakultūrėje aplinkoje, 

bendrauti ir bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų.4. 

Kūrybingumas: gebėjimas naujoviškai ir originaliai 

reaguoti į įvairias situacijas. 



  

Studijų programos dalykinės kompetencijos: 

1. Italų kalbos ir kitos užsienio kalbos komunikaciniai 

gebėjimai: klausymas, skaitymas, kalbėjimas, rašymas. 

2.Kalbos (literatūros) tyrėjo kompetencija: kalbos kaip 

reiškinio ir kalbotyros kaip mokslo disciplinos 

suvokimas, gebėjimas analizuoti italų kalbos sistemą 

įvairiais lygmenimis; literatūros kaip reiškinio ir 

literatūrologijos kaip mokslo disciplinos suvokimas, 

gebėjimas analizuoti ir interpretuoti italų literatūrą kaip 

reiškinį. 3.Filologinių žinių ir gebėjimų taikymas 

praktinėje veikloje: gebėjimas raštu ir žodžiu versti 

įvairaus pobūdžio tekstus, italų kalbos dėstymo 

metodikos išmanymas ir gebėjimas ją taikyti. 4. Italijos 

šalityros, istorijos ir kultūros žinios: gebėjimas suprasti ir 

paaiškinti italų kultūros savitumą ir jos reiškinių raidą. 

  

Numatomi studijų rezultatai (studijų 

programos siekiniai): 

Gebės kelti tikslus, pasirinkti užduočiai atlikti reikalingus 

išteklius ir metodus, integruoti įgytas žinias siekdami 

konkrečių profesinių tikslų. Gebės analizuoti reiškinius, 

lyginti ir kritiškai vertinti informaciją dalyvaudami 

diskusijoje. Gebės efektyviai dirbti ir mokytis grupėje, 

konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių 

kultūrų atstovais. Gebės suprasti, kurti ir redaguoti 

įvairių žanrų tekstus italų ir kita užsienio kalba, 

pasirinkdami tinkamas kalbos priemones ir stilių, 

taisyklingai ir efektyviai bendrauti italų (C1/C2) ir kita 

užsienio kalba (B1/B2) įvairiose situacijose,Gebės ištirti 

lingvistinę ar literatūrinę problemą, aprašyti atlikto 

tyrimo rezultatus moksliniame tekste, viešai juos 

pristatyti ir apginti savo nuomonę.Gebės versti raštu ir 

žodžiu įvairius tekstus iš/į italų ir į/iš lietuvių k., 

analizuoti Italijos sociokultūrinį kontekstą, išskirti 

ryškiausius italų kultūros bruožus, vertinti ją platesniame 

kontekste. 

  

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Studijuodami italų filologiją VU studentai turės galimybę 

gauti ir kitų filologijų, pirmiausia lituanistikos, žinių, 

įgyti tvirtus literatūros, kalbotyros mokslų pagrindus, taip 

pat pagal poreikį rinktis gretutines studijas, arba išmokti 

dar vieną užsienio kalbą. Šios galimybės ir įgytos 

kompetencijos padės jiems integruotis į Lietuvos darbo 

rinką. Studijų metu numatytas bendradarbiavimas ir 

mainai su Pizos universitetu, mokslo ir studijų ryšiai su 

kitais Italijos ir kitų šalių universitetais. 

  

Studijų metodai: 

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 mažomis 

grupėmis (iki 15 studentų), pasitelkus į studentą 

orientuotus metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, 

pranešimų rengimą ir skaitymą, teorija paremtus kalbinių 

reiškinių tyrimus ir kt. Daug dėmesio skiriama 

savarankiškoms studijoms – rašto darbams, rašiniams, 



taip pat pačių studentų teikiamam grįžtamajam ryšiui, 

aptariant kolegų darbus. Atsiskaitant už praktiką 

pateikiama ataskaita (aplanko metodas). Rengiant 

bakalauro darbą atliekamas lingvistinis ar 

literatūrologinis empirinis tyrimas. 

  

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji 

egzaminai: 

Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu. Rengiant 

bakalauro darbą atliekamas lingvistinis arba 

literatūrologinis empirinis tyrimas. 

  

Tolesnių studijų galimybės: 

Italų filologijos absolventai gali tęsti studijas daugelyje 

humanitarinių mokslų srities magistrantūros programų, 

pirmiausia - filologijos krypčių grupės: dalykinės (teisės) 

kalbos, vertimo, bendrosios ar taikomosios kalbotyros, 

literatūros antropologijos ir kultūros, intermedialių 

literatūros studijų, semiotikos ar kt., taip pat kai kuriose 

socialinių mokslų srities magistrantūros programose. 

  

Profesinės veiklos galimybės: 

Šią programą baigę studentai įgytas žinias ir gebėjimus 

galės taikyti įmonėse ir įstaigose, vertimo biuruose, 

redakcijose, kur reikalingas puikus italų kalbos 

mokėjimas, tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai. 

  

Studijų programos komiteto pirmininkas: 

Dr. Dainius Būrė  
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