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GRETUTINĖS STUDIJOS, SIŪLOMOS KITŲ KRYPČIŲ STUDENTAMS, SUDARYTOS IŠ LENKŲ FILOLOGIJOS KAIP SK1 
 

LENKŲ FILOLOGIJA kaip gretutinė studijų kryptis (60 kr.) 
Ši mažesnė lenkų filologijos programos dalis siūloma kitų krypčių filologams,  

gerai mokantiems lenkų kalbą ir siekiantiems dvigubo laipsnio: "xxx ir lenkų filologijos bakalauras".  
Programa yra labiau akademinio profilio: lenkų kalbos teoriniai aspektai (kalbotyra) ir literatūra 

 

xxx ir lenkų filologijos bakalauro laipsnis  

Kalbotyra Literatūra, kultūrologija  Kalba Baigiamasis projektas  
    

Privalomieji (10 kr.) Privalomieji (5 kr.) Privalomieji (20 kr.) Privalomieji (5 kr.) 

Lenkų k. leksikologija ir leksikografija 5 kr. 
Lenkų kalbos istorinė raida 5 kr. 
 

Šiuolaikinė lenkų literatūra 5 kr. 
 
 

Šiuolaikinė lenkų kalba 1: 10 kr. 
Šiuolaikinė  lenkų kalba  2: 5 kr. 
Šiuolaikinė  lenkų kalba  3: 5 kr. 
 

Lenkų fil. baigiamasis projektas 5 kr. 

Pasirenkamieji (20 kr.):   

Lenkų kalbos morfologija 5 kr.  
Lenkų kalbos sintaksė 5 kr. 
Lenkų kalba už Lenkijos ribų 5 kr. 

Lenkų literatūra: XIX a. 5 kr. 
Lenkų literatūra: XX a. 5 kr. 
Grožinio teksto analizė (lenkų literatūros pagrindu) 5 kr. 
Lietuvių ir lenkų paribio kultūra 5 kr. 
Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai 5 kr. 
Lenkų tautosaka 5 kr. 
Lenkijos visuomeninis ir politinis gyvenimas 5 kr. 
Lenkai ir lenkų išeivija pasaulyje 5 kr. 
Lenkijos kultūra ir menas 5 kr. 
 

  

 

LENKŲ KALBA IR KULTŪRA kaip gretutinė studijų kryptis (60 kr.) 
Ši mažesnė lenkų filologijos programos pagrindų dalis siūloma kitų krypčių studentams,  

kurie rinksis lenkų filologiją kaip gretutines studijas (SK2) ir sieks dvigubo laipsnio: "xxx ir lenkų kalbos bakalauras".  
Pagrindiniai akcentai: lenkų kalba ir kultūra 

 

xxx ir lenkų kalbos bakalauro laipsnis 

Kalbotyra Literatūra, kultūrologija Kalba Baigiamasis projektas 
    

Privalomieji (0 kr.) Privalomieji (10 kr.) Privalomieji (25 kr.) Privalomieji (5 kr.) 

 Šiuolaikinė lenkų literatūra 5 kr. 
Lenkijos geografija ir istorija 5 kr. 

Šiuolaikinė lenkų kalba 1: 10 kr. 
Šiuolaikinė  lenkų kalba  2: 5 kr. 
Šiuolaikinė  lenkų kalba  3: 5 kr. 
Šiuolaikinė  lenkų kalba  4: 5 kr. 
 

Lenkų k. baigiamasis projektas 5 kr. 

Pasirenkamieji (10 kr.): Pasirenkamieji (10 kr.)  

Lenkų kalba už Lenkijos ribų 5 kr. Grožinio teksto analizė (lenkų literatūros pagrindu) 5 kr. 
Lietuvių ir lenkų paribio kultūra 5 kr. 
Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai 5 kr. 
Lenkų tautosaka 5 kr. 
Lenkijos visuomeninis ir politinis gyvenimas 5 kr. 
Lenkai ir lenkų išeivija pasaulyje 5 kr. 
Lenkijos kultūra ir menas 5 kr. 
 

Verslo lenkų kalba 5 kr. 
Politikos ir žiniasklaidos lenkų kalba 5 kr. 
Teisės lenkų k. 5 kr. 
Viešasis kalbėjimas 5 kr. 
Medievistika ir senųjų raštų kalba 5 kr. 

 

 


