
Studijų programos pavadinimas: Literatūros antropologija ir kultūra 
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Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 

  

Studijų krypčių grupė: Filologija 

Studijų kryptis (kodas): Literatūrologija (Q200) 

  

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Literatūrologijos magistras 

  

Studijų forma: Nuolatinė 

  

Studijų programos trukmė (metais): 2 

  

Studijų programos apimtis kreditais: 120 

  

Visas studento darbo krūvis (val.): 2688 

Kontaktinio darbo valandos: 832 

Savarankiško darbo valandos: 1856 

  

Studijų programos vykdymo kalba(-os): Lietuvių 

  

Studijų programos tikslas: 

Pagrindinis studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos filologus (galinčius 

konkuruoti ne tik Lietuvos bet ir Europos Sąjungos darbo rinkoje), perteikti jiems naujausių 

literatūros ir kultūros analizės žinių, suformuoti profesinius literatūros ir kultūros kritikos bei 

mokslinio tiriamojo darbo gebėjimus; išmokyti tyrimo metodų bei išugdyti praktinių kultūros 

interpretacijos ir teksto kritikos įgūdžius; suformuoti humanitarine etika pagrįstas profesines 

vertybes; parengti profesinės praktikos (literatūros ir kultūros istorijos tyrimo, literatūros ir 

kultūros kritikos, sociokultūrinės analizės, edukacinės, mokslinės, kultūrinės žurnalistikos, etc. 

veiklos) sritims. 

  

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos 

siekiniai): 

Absolventas geba analizuoti sociokultūrinius reiškinius savarankiškai ir komandoje; taikyti 

žinias ir analizės įgūdžius naujoje aplinkoje, daugiadalykiniuose kontekstuose; dirbti 

vadovaujantis bendražmogiškomis ir profesinės etikos normomis; suvokti literatūros ir kultūros 

istorijos procesus ir įvertinti naujausius kultūros ir literatūros reiškinius; tarpininkauti pristatant 

Lietuvos literatūros ir kultūros istoriją pasaulyje; nuolat mokytis, tobulinti įgytas profesines 

žinias, įgūdžius, vertinti ir tirti naujus istorinius ir šiuolaikinės kultūros ir jos sklaidos būdus ir 

galimybes. 

  

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės: 

Literatūros antropologijos ir kultūros studijų programoje gilinamos bakalauro pakopose įgytos 

žinios apie lietuvių ir užsienio literatūrą, žvelgiant į literatūrinį palikimą kaip į esminį žmogaus 

savimonės ir kultūrinės raiškos būdą. Programa yra paremta kultūrų ir literatūrų įvairovės 

studijomis ir analize, ji turi dalykinių panašumų su kultūros istorijos studijomis, sociologija, 

religijotyra, visuomenės kritika. Teoriniai ir istoriniai literatūros antropologijos ir kultūros 

analizės kursai joje derinami su bendraisiais analitiniais lietuvių ir pasaulio literatūros 

tyrinėjimais. Programą sudaro šios dalykų grupės: privalomi studijų krypties dalykai (67 

kreditai), baigiamojo darbo rengimas (23 kreditai), kiti pasirenkamieji dalykai (30 kreditų). 

Privalomieji studijų krypties dalykai gilina skirtingų laikotarpių lietuvių ir užsienio literatūros 

bei kultūros istorijos pažinimo aspektus bei tvirtina teorinius šiuolaikinės kultūros teorijos ir 

teksto kritikos analizės įgūdžius. Pasirenkamieji dalykai apima skirtingų krikščioniškosios 

kultūros ir literatūros formų sąveiką, daugiakultūrinio religinio bei filosofinio literatūros 

konteksto aspektus. Studijų programos skiriamieji bruožai: lietuvių literatūros ir kultūros 

analizė europiniame literatūros, religinės ir filosofinės minties kontekste; komparatyvistiniai 

literatūros aspektai; šiuolaikinių kultūros teorijų (antropologijos, fenomenologijos, 

religijotyros) taikymas literatūros kūrinių analizei. 

  

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

ir pranešimų rengimas. 

  

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji 

egzaminai: 

Studijos baigiamos magistro darbo gynimu. Apgynus magistro darbą studentui suteikiamas 

kvalifikacinis filologijos magistro laipsnis. 

  

Tolesnių studijų galimybės: Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos humanitarinių mokslų 



srities filologijos (ar kitos) krypties doktorantūroje. 

  

Profesinės veiklos galimybės: 

Absolventas gali dirbti literatūros ir kultūros kritiku ir analitiku, redaktoriumi, leidėju, 

literatūros vadybininku valstybinėse žiniasklaidos, kultūros ir mokslo institucijose, taip pat 

nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose. Galima rinktis trečiosios (doktorantūros) 

pakopos studijas ir tęsti mokslo tirimąjį darbą. 

  

Studijų programos komiteto pirmininkas: Docentė Dr. (HP) Dainora Pociūtė Abukevičienė 

 


