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Kontaktinio darbo valandos:
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Studijų programos vykdymo kalba(-os):

Lietuvių

Studijų programos tikslas:

Skandinavistikos magistrantūros studijų programos tikslas yra sudaryti sąlygas studentams
tapti profesionaliais skandinavistikos srities specialistais, paisant individualių kiekvieno
poreikių ir interesų.

Studijų programos bendrosios kompetencijos:

Studentai sistemingai gilina žinias apie Skandinavijos regiono kalbas, kultūrą ir istoriją, įgyja
platesnį socialinės, politinės, ekonominės šio regiono raidos ir dabarties aktualijų išmanymą.
Studentai išmoksta mokslo tiriamojo darbo – analizuoti ir kritiškai vertinti Skandinavijos
kultūrinius ir visuomeninius procesus bei teorinėje literatūroje pateikiamas jų interpretacijas,
suvokti Šiaurės šalių kultūrinį ir politinį bendrumą bei specifiką Europos kontekste ir lyginant
su Lietuva. Jie įgyja tvirtą europinį svetimosios kalbos mokėjimo lygį C1 atitinkančią
komunikacinę skandinavų (švedų/norvegų/danų) kalbos ir vertimo kompetenciją, o išskirtinių
gebėjimų turintys studentai pasiekia lygį C2.

Programa siekiama, kad studentai sistemingai gilintų žinias apie Skandinavijos regiono kalbas,
kultūrą ir istoriją, įgytų platesnį socialinės, politinės, ekonominės šio regiono raidos ir dabarties
aktualijų išmanymą. Studentai išmoks analizuoti ir kritiškai vertinti Skandinavijos kultūrinius
ir visuomeninius procesus bei teorinėje literatūroje pateikiamas jų interpretacijas, įgys tvirtą
europinį svetimosios kalbos mokėjimo lygį C1 atitinkančią komunikacinę skandinavų
Numatomi studijų rezultatai (studijų programos
(švedų/norvegų/danų) kalbos ir vertimo kompetenciją, o išskirtinių gebėjimų turintys studentai
siekiniai):
gaus galimybę pasiekti C2 lygį; studentai įgys analitinių ir retorinių įgūdžių, išmanys
studijuojamų disciplinų tyrimų instrumentus bei mokės juos taikyti mokslo tiriamosioms ir
darbinėje veikloje iškylančioms problemoms spręsti, išmanys tyrimų ir informacijos sklaidos
etiką ir gebės kvalifikuotai skleisti savo darbo rezultatus multimedialiomis formomis įvairioms
adresatų grupėms.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių)
grupės:

Programos pagrindą sudaro trijų pagrindinių sričių dalykai – skandinavų kultūros kursas,
skandinavų politikos bei ekonomikos kursas (šie du kursai parengti taip, kad sudarytų vientisą
konceptualų Skandinavijos regiono kultūros, politikos ir ekonomikos studijų modulį) ir
skandinavų kalbos, visuomenės aktualijų ir vertimo kursas su integruotomis dabartinės
Skandinavijos visuomenės gyvenimo aktualijomis. Likusią programos dalį gali susidaryti patys
studentai iš Centro skelbiamų pasirenkamųjų skandinavistikos specialybės dalykų – arba
specializuodamiesi vienoje srityje, arba pasirinkdami įvairių sričių kursų. Studentams taip pat
paliekama laisvo pasirinkimo galimybė rinktis kitų krypčių dalykų iki 30 kreditų.

Studijų metodai:

Visi programos dalykai dėstomi derinant paskaitas, seminarus ir struktūruotą (kontroliuojamą)
savarankišką darbą. Studentams sudaromos sąlygas aktyviai reikšti nuomonę, ugdyti
savarankiškumą ir kritinius gebėjimus bei taikyti gaunamas žinias praktiškai. Visi kursai
vertinami baigiamojo egzamino pažymiu. Beveik visuose kursuose taikomas tarpinis
vertinimas ir išvedamas pažymių vidurkis. Daugelyje kursų studentai gauna dėstytojų
atsiliepimus apie savo pasiekimus/atliktą užduotį ir gali konstruktyviai panaudoti kritiką

rengdamiesi baigiamajam egzaminui. Per baigiamąjį egzaminą daugiausia egzaminuojama
raštu, tačiau kai kuriuose kursuose taip pat dar vyksta ir pokalbis su studentu. Tarpinis
vertinimas paprastai numato dar ir atliktos užduoties pristatymą žodžiu. Privalomųjų dalykų
egzaminą priima ir vertina dėstytojų grupė.
Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji
egzaminai:

Studijos baigiamos magistro darbo gynimu.

Tolesnių studijų galimybės:

Norintys galės tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės:

Studijų programos absolventai galės dirbti kalbos ir tarpkultūrinio išmanymo bei gebėjimų
versti raštu ir žodžiu iš skandinavų kalbų ir į jas reikalaujančiose srityse – tiek valstybinėse,
tiek verslo institucijose Lietuvoje, ES ir Skandinavijoje.

Studijų programos komiteto pirmininkas:

Dr. Loreta Vaicekauskienė

