
 

Studijų programos pavadinimas: Rusistika 

Valstybinis kodas: 621U33001 

Studijų programos rūšis: Magistrantūros 

  

Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 

  

Studijų krypčių grupė: Filologija 

Studijų kryptis (kodas): Rusų filologija (U300) 

Studijų krypties šaka (kodas): Rusistika (U330) 

  

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Rusistikos magistras 

  

Studijų forma: Nuolatinė 

  

Studijų programos trukmė (metais): 2 

  

Studijų programos apimtis kreditais: 120 

  

Visas studento darbo krūvis (val.): 3200 

Kontaktinio darbo valandos: 680 

Savarankiško darbo valandos: 2520 

  

Studijų programos vykdymo kalba(-os): Rusų 

  

Studijų programos tikslas: 

Rengti kvalifikuotus rusų literatūros, kalbotyros ir kultūros specialistus, gebančius dirbti 

mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą mokslo ir švietimo įstaigose ar platesnėje kultūrinės 

komunikacijos erdvėje (žiniasklaidoje, leidyboje, kultūros organizacijose). 

  

Studijų programos bendrosios kompetencijos: 

Dalykinės kompetencijos: fundamentaliųjų humanitarinių mokslų išmanymas rusų kalbotyros, 

literatūros mokslo, kultūros kontekste; literatūros mokslo kompetencija: rusų literatūros mokslo 

ir jų sąsajų su pasaulio literatūros mokslu išmanymas; kultūrologinė kompetencija: rusų 

kultūros istorijos ir dabarties išmanymas; kalbotyros kompetencija: rusų kalbotyros ir jos 

sąsajų su pasaulio kalbotyros raidos ir šiandienos išmanimas; filologo (rusų kalbos/literatūros) 

tyrėjo kompetencija: gebėjimas savarankiškai atlikti lingvistinį ar literatūrologinį tyrimą taikant 

įgytas filologines žinias ir gebėjimus praktiškai; Rusų kalbos kompetencija: rusų kalbos 

daugialypės struktūros išmanymas ir žinių efektyvus taikimas. Bendrosios kompetencijos: 

Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktiškai: gebėjimas 

organizuoti savo darbą ir mokymąsi pasirenkant tinkamas strategijas užduotims atlikti; 

gebėjimas analizuoti, įžvelgti sąsajas ir vertinti informaciją (reiškinius, dalykus, žmonių 

poelgius ir kt.); gebėjimas dirbti grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis; 

gebėjimas dirbti daugiakultūrėje aplinkoje, bendrauti ir bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų; 

gebėjimas vertinti kokybę ir nusiteikimas nuolat tobulėti. gebėjimas originaliai reaguoti į 

įvairias situacijas.  

  

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos 

siekiniai): 

Absolventai gebės tirti rusų kalbos ir literatūros procesus, juos analizuoti plačiajame kultūros 

istorijos kontekste, pateikti moksliniais tyrimais grindžiamus siūlymus; išsamiai, nuosekliai 

dėstyti žodžiu ir raštu bei pagrįsti argumentais tyrimų išvadas. Jie bus susipažinę su 

moderniosios kalbotyros, literatūros mokslo teorijomis bei su rusų kultūros savybėmis, raida, 

raiška, žinos rusų pasaulėvaizdžio bruožus, supras literatūros raidos dėsningumą plačiajame 

kontekste. Jie turi būti imlūs mokslui, gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje, nuolat tobulinti 

įgytas profesines žinias, įgūdžius ir kt.  

  

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės: 

Programą sudaro studijos ir mokslo tiriamasis bei baigiamasis darbas. Studijas sudaro trys 

tolygiai subalansuoti teminiai blokai: kalbotyros dalykai, literatūros mokslo dalykai bei 

bendrojo pobūdžio rusų kultūros studijų dalykai. Kalbotyros bloką sudaro privalomieji teoriniai 

dalykai: Bendroji ir tipologinė kalbotyra, Naujosios lingvistikos kryptys, Semantika ir 

pragmatika, Rusų kalbos pasaulėvaizdis ir pasirenkamieji dalykai: Teksto teorija, Rusų kalba 

tipologiniu aspektu, Rusų kalbos diachroninės ir sinchroninės atmainos, Kalbos 

psichosociologija, Rusų leksikografija, Rusų kalbos dialektologija. Literatūros mokslo bloką 

sudaro privalomieji dalykai: Literatūros mokslo metodologija, Klasikinis rusų romanas, 

Moderniosios rusų literatūros aktualijos, Rusų literatūros sociologija ir pasirenkamieji dalykai: 

Rusų eilėdara, Gogolis ir rusų romantizmas, Egzodo literatūra, Rusų literatūros kritika. 

Kultūrologinį bloką sudaro privalomieji dalykai: Rytai ir Vakarai rusų kultūroje, Rusų barokas 

bei pasirenkamieji dalykai: Rusų meno kanonas, Rusų avangardas, 20 a. antrosios pusės 



neoficialioji rusų kultūra. Kalba ir kultūra, literatūra ir kultūra nagrinėjama kompleksiškai 

siūlant šiuos pasirenkamuosius dalykus: Lingvistinę kultūrologiją, Rusų modernizmo filosofiją 

ir literatūrą, LDK lingvistinę ir kultūrinę raidą. 1-2 semestruose numatyta po 5 dalykus (3 

privalomieji ir 2 pasirenkamieji), 3 semestre - 2 privalomieji dalykai ir 1 pasirenkamasis 

dalykas, 4 semestre – 2 privalomieji dalykai. Per dvejus studijų metus kiekvienas studentas 

pasirenka bent po vieną kalbotyros, literatūros mokslo ir kultūrologijos srities pasirenkamąjį 

dalyką. Programos apimtis yra 120 kreditų (3 semestrai po 30 kreditų ir 30 kreditų skirta 

magistro baigiamajam darbui). Rusistikos magistrantūros programos dalykų dėstoma kalba yra 

rusų. 

  

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

bei pranešimų rengimas. 

  

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji 

egzaminai: 

Studijos baigiamos magistro darbo gynimu. Apgynus magistro darbą studentui suteikiamas 

rusistikos magistro kvalifikacinis laipsnis. 

  

Tolesnių studijų galimybės: 
Rusistikos programos absolventai, įvykdę programą ir apgynę baigiamąjį magistro darbą, gali 

tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų doktorantūroje. 

  

Profesinės veiklos galimybės: 

Rusistikos magistrantūros studijų programos absolventai galės dirbti mokslinį darbą Lietuvoje 

ir užsienyje, dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, t.y. dirbti mokslo, kultūros, švietimo 

srityse, žiniasklaidoje, leidyboje, bendradarbiauti tarpkultūriniuose ir tarptautiniuose 

projektuose. 

  

Studijų programos komiteto pirmininkas: Docentė Dr. Jelena Konickaja 

 


