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Studijų programos tikslas:

Rengti kvalifikuotus taikomosios kalbotyros magistrus, atitinkančius šiuolaikinio gyvenimo
poreikius, gebančius plėsti ir gilinti turimą filologinį išsilavinimą, išmanančius šiuolaikinių
tarpdisciplininių tyrinėjimų metodus ir metodologines strategijas, galinčius analizuoti, vertinti,
spręsti teorines ir praktines problemas, susijusias su kalbos ir visuomenės, švietimo, kintančios
kultūrinės ir socialinės tapatybės sampratomis.

Studijų programos bendrosios kompetencijos:

Absolventai įgis žinių apie šiuolaikinės taikomosios kalbotyros teoriją, jos specifines sritis
(sociolingvistiką, psicholingvistiką, tekstynų lingvistiką, diskurso analizę, svetimųjų kalbų
mokymo ir testavimo metodiką) ir metodus bei jų taikymo galimybes gyvenimiškuose kalbos
tyrimo, tvarkybos, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo ar testavimo ir pan. kontekstuose.
Įgytas žinias ir supratimą absolventai gebės taikyti tirdami kalbą kaip socialinį reiškinį,
dalyvaudami kalbos politikos procesuose, dirbdami kalbos tvarkybos ir vadybos darbus,
mokydami lietuvių kalbos kaip svetimosios ir ją testuodami. Absolventai gebės identifikuoti
savo kaip tyrėjo interesus ir tyrimo sritis, formuluotis mokymosi uždavinius. Taip pat pagal
asmeninius profesinius poreikius ir mokslinius interesus gebės planuoti savo mokymosi
procesą, pasirinkti studijų dalykus ir jų derinius.

Baigęs Taikomosios kalbotyros magistrantūros studijas, absolventas geba spręsti teorines ir
praktines problemas, pažinti, lyginti ir vertinti įvairių lingvistinių ir socialinių mokslų mokyklų
Numatomi studijų rezultatai (studijų programos
idėjas, kritiškai ir logiškai raštu ir žodžiu dėstyti savo idėjas akademiniuose pranešimuose,
siekiniai):
diskusijose, pritaikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius būsimoje profesinėje arba
tolimesnėje mokslinėje veikloje.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių)
grupės:

Taikomoji kalbotyra - tai tarpdalykinė akademinių disciplinų šaka, tirianti kompleksiško kalbos
fenomeno vaidmenį nuolatos kintančioje šiuolaikinėje visuomenėje, sprendžianti visuomenei
kylančias problemas, susijusias su kalba ir komunikacija. Programos turinį sudaro du dalykų
blokai - privalomieji dalykai (Šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai, Taikomoji kalbotyra,
Semantika, Diskurso analizė, Lingvistinė pragmatika, Tekstynų lingvistika, Svetimųjų kalbų
mokymo, mokymosi ir vertinimo teorija ir praktika, Sociolingvistika, Psicholingvistika,
Mokslo tiriamasis darbas) ir pasirenkamieji dalykai (Bendravimo psichologija, Dalykinės
kalbos teorija, Etnolingvistika, Kalbos filosofija, Retorikos teorija, Vertimo teorija ir praktika,
Kalbų tipologija, Socialinės teorijos, Leksikografija, Terminologija).

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.

Tolesnių studijų galimybės:

Filologijos magistrai gali tęsti studijas kalbotyros doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės:

Taikomosios filologijos magistrai gali tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų
doktorantūroje, dirbti tiriamąjį, taikomąjį ir pedagoginį darbą mokslo, kultūros, švietimo,
kalbos politikos srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje.
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