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Studijų programos vykdymo kalba(-os):

Lietuvių

Studijų programos tikslas:

Rengti kvalifikuotus diskurso analitikus, atitinkančius Europos ir pasaulio standartus, formuoti
intelektualią asmenybę, gebančią integruotis į Europos ir pasaulio humanitarinių ir socialinių
mokslų kontekstą, sieti humanitarinį išsilavinimą su socialinėmis šalies reikmėmis.

Studijų programos bendrosios kompetencijos:

Ugdomo mokslinio darbo įgūdžiai: analitinis mąstymas, gebėjimas operuoti teorinėmis
sąvokomis. Seminaruose įgyjamas gebėjimas analizuoti verbalinius ir neverbalinius tekstus.
Seminaruose, pratybose, taip pat dalyvaudami A.J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos
centro mokslinėje veikloje (tarpdisciplininis seminaras, kasmetinė akademinė Baltų lankų
savaitė) magistrantai išmoksta paaiškinti verbalinių ir neverbalinių diskursų reikšmes
įvairiuose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose, aprašyti politinių, socialinių ir
žiniasklaidos diskursų funkcionavimą savo meto visuomenėje, išanalizuoti įvairių diskursų
išraiškos ir turinio plotmę, įvertinti viešųjų ryšių strategiją bei taktiką.

Semiotikos studijų absolventas sugeba kritiškai ir analitiškai mąstyti, apibendrinti savarankiško
tyrimo duomenis bei padaryti mokslinio pobūdžio išvadas: paaiškinti verbalinių ir neverbalinių
diskursų reikšmes įvairiuose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose, aprašyti politinių,
Numatomi studijų rezultatai (studijų programos
socialinių ir žiniasklaidos diskursų funkcionavimą savo meto visuomenėje, išanalizuoti
siekiniai):
literatūros, meno tekstų ir neverbalinių diskursų išraiškos ir turinio plotmę, nustatyti
komercinės ir politinės reklamos kokybę bei efektyvumą, teisinių pretenzijų pagrįstumą,
įvertinti viešųjų ryšių strategiją bei taktiką.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių)
grupės:

Semiotikos studijų programa yra plečiamoji magistrantūros studijų programa. Programa turi
dalykinių panašumų su komunikacijos studijomis, lingvistika, sociologija, politologija ir t. t. Į
ją priimami humanitarinių ir socialinių mokslų bakalaurai plečia pirmoje pakopoje įgytas žinias
studijuodami gretimos studijų krypties disciplinas ir susipažindami su semiotikos teorija, kuri
bakalauro pakopos studijose Lietuvoje niekur nedėstoma. Studentai visų pirma turi išklausyti
bendruosius teorinius kursus, grindžiamus žiniomis, įgytomis bakalauro pakopoje. Baigusieji
nefilologines bakalauro studijas turi galimybę, teorinio kurso dėstytojo konsultuojami, įgyti
būtinus šio kurso studijoms pagrindus, o turintys filologinį pirmosios pakopos išsilavinimą –
praplėsti jį menotyros, sociologijos, psichologijos teorijomis. Įgytos teorinės žinios
įtvirtinamos seminaruose. Įgytų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių pagrindu studentas gali
rinktis specialaus lavinimo dalykus, orientuotus į konkrečius studijuojamų disciplinų aspektus.

Studijų metodai:

Paskaitos - probleminis dėstymas, seminarai - teorinių šaltinių referavimas ir komentavimas,
mokslinė diskusija.

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji
egzaminai:

Studijos baigiamos magistro darbo gynimu.

Tolesnių studijų galimybės:

Filologijos magistrai, baigę semiotikos studijas, tęsia studijas humanitarinių arba socialinių
mokslų doktorantūroje specializuodamiesi filologijos, menotyros, sociologijos, politologijos
srityse.

Profesinės veiklos galimybės:

Semiotikos studijų absolventai gali dirbti viešųjų ryšių specialistais, teisinių institucijų
ekspertais, įvairių žinybų konsultantais; daryti karjerą tose srityse, kur reikia mokėjimo
kritiškai mąstyti, pagrįsti savo nuomonę, bendrauti su partneriais.

Studijų programos komiteto pirmininkas:

Profesorius Habil. dr. Kęstutis Valentinas Nastopka

