
Studijų programos pavadinimas: Anglistika 

Valstybinis kodas: 621Q34001 

Studijų programos rūšis: Magistrantūros 

  

Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 

  

Studijų krypčių grupė: Filologija 

Studijų kryptis (kodas): Anglų filologija (Q300) 

Studijų krypties šaka (kodas): Anglistika (Q340) 

  

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Anglistikos magistras 

  

Studijų forma: Nuolatinė 

  

Studijų programos trukmė (metais): 2 

  

Studijų programos apimtis kreditais: 120 

  

Visas studento darbo krūvis (val.): 3200 

Kontaktinio darbo valandos: 544 

Savarankiško darbo valandos: 2656 

  

Studijų programos vykdymo kalba(-os): Anglų 

  

Studijų programos tikslas: 

Programa rengia anglų literatūros, kalbotyros ir kultūros studijų specialistus darbui 

mokslinėje ir švietimo srityje bei platesnėje visuomenės literatūrinės ir kultūrinės 

komunikacijos srityje: literatūrinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje, leidyboje, literatūros ir 

kultūros vadybos institucijose. Pagrindinis tikslas - remiantis galiojančiais LR įstatyminiais 

aktais, esamais švietimo ir mokslo plėtros strateginiais dokumentais, rengti aukščiausios 

kvalifikacijos anglistikos specialistus, atitinkančius europinius standartus, gebančius 

orientuotis šiuolaikinių anglistikos studijų erdvėje, savarankiškai plėsti, gilinti ir atnaujinti 

žinias, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teorinius principus praktikoje. 

Stiprinamas dėmesys studentų kūrybingumui, informacinės kultūros ugdymui, mokslinių 

tyrimų sąveikai, o studijų programa dera su tarptautiniais standartais. 

  

Studijų programos bendrosios kompetencijos: 

Programa rengia anglų literatūros, kalbotyros ir kultūros studijų specialistus darbui 

mokslinėje ir švietimo srityje bei platesnėje visuomenės literatūrinės ir kultūrinės 

komunikacijos srityje: literatūrinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje, leidyboje, literatūros ir 

kultūros vadybos institucijose. Pagrindinis tikslas - remiantis galiojančiais LR įstatyminiais 

aktais, esamais švietimo ir mokslo plėtros strateginiais dokumentais, rengti aukščiausios 

kvalifikacijos anglistikos specialistus, atitinkančius europinius standartus, gebančius 

orientuotis šiuolaikinių anglistikos studijų erdvėje, savarankiškai plėsti, gilinti ir atnaujinti 

žinias, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teorinius principus praktikoje. 

Stiprinamas dėmesys studentų kūrybingumui, informacinės kultūros ugdymui, mokslinių 

tyrimų sąveikai, o studijų programa dera su tarptautiniais standartais. 

  

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos 

siekiniai): 

Programos absolventai geba analizuoti ir interpretuoti šiuolaikinius kalbotyros, kultūros ir 

literatūros reiškinius tarptautinių visuomenės gyvenimo ir mokslo procesų kontekstuose. 

Anglistikos studijų programa rengia sąmoningas, kultūros analitikų ir visuomenės kritikų 

atsakomybę suvokiančias ir skirtingų kultūrinių tradicijų visuomenės palikimą bei 

šiuolaikinę kultūrinę įvairovę galinčias vertinti asmenybes. 

  

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės: 

Programą sudaro plečiamosios, gilinamosios studijos, profesinė praktika ir moksliniai 

tyrimai. Konkretūs pagrindinių studijų dalykai, kurie sudaro magistrantūros programą, 

nurodyti dalykų sanduose. Nuo kitų panašių aukštųjų mokyklų vykdymo programų VU 

programa skiriasi savo plečiamojo pobūdžio akademine specializacija, nuoseklesne 

orientacija į mokslo tiriamojo darbo specifiką. Plečiamąsias ir gilinamąsias studijas sudaro 

privalomieji ir pasirenkamieji anglų kalbotyros, literatūros ir kultūros studijų dalykai. 

Beveik visi kalbotyros ir literatūros kursai yra gilinamieji, o kultūros studijos yra 

plečiamosios. Kai kurie kalbotyros dalykai savo turiniu yra tarpdisciplininiai ir labiau 

plečiamieji (pvz. Politinis diskursas, Kultūros studijos ir tekstai). Interaktyvių paskaitų ir 

seminarų metu studentai aktyviai dalyvauja diskusijose, rengia pranešimus, rašo referatus 

dėstytojo siūlomomis bei pačių pasirinktomis temomis. 

  



Studijų metodai: 
Probleminis, interaktyvus dėstymas, grupės diskusijos, demonstravimas, analitinių rašto 

darbų ir pranešimų rengimas. 

  

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji 

egzaminai: 
Anglistikos studijos baigiamos mokslinio darbo gynimu. 

  

Tolesnių studijų galimybės: 
Sėkmingai baigusieji šias magistrantūros studijas gali toliau studijuoti humanitarinių 

mokslų doktorantūroje. 

  

Profesinės veiklos galimybės: 

Akademinė sritis (literatūros, kultūros ir kalbotyros moksliniai tyrimai, dėstymas), 

praktinis įgytų žinių pritaikymas (literatūros rengimas publikuoti, vertimas, terminologija, 

leksikografija, tekstologinė, leidybinė veikla, darbas literatūros archyvuose, muziejuose ir 

bibliotekose bei įvairiose institucijose ir organizacijose. 

  

Studijų programos komiteto pirmininkas: Profesorė Habil. dr. Aurelija Usonienė 

 


