GRETUTINĖS STUDIJOS, SIŪLOMOS KITŲ KRYPČIŲ STUDENTAMS, SUDARYTOS IŠ LIETUVIŲ FILOLOGIJOS KAIP SK1
LIETUVIŲ KALBA kaip gretutinė studijų kryptis (60 kr.)
Ši mažesnė lietuvių filologijos programos pagrindų dalis siūloma kitų krypčių studentams, kurie rinksis lietuvių kalbą kaip gretutines studijas (SK2) ir sieks dvigubo laipsnio: "xxx ir lietuvių kalbos bakalauras".
Pagrindiniai akcentai: lietuvių kalbotyra

Kalbotyra

xxx ir lietuvių kalbos bakalauro laipsnis
Kalba

Privalomieji (30 kr.)
Privalomieji (5 kr.)
Baltų filologijos įvadas 5 kr.
Pasirinkti vieną
Bendrinė lietuvių kalba I iš IV (Fonetika, morfonologija, akcentologija) 5 kr.
Latvių kalba lituanistams 1 5 kr.
Bendrinė lietuvių kalba II iš IV (Leksinė semantika, leksikologija ir žodžių daryba) 5 kr.
Lenkų kalba lituanistams 1 5 kr.
Bendrinė lietuvių kalba III iš IV (Morfologija ir sintaksė) 5 kr.
Bendrinė lietuvių kalba IV iš IV (Teksto lingvistika, retorika, stilistika, norma) 5 kr.
Kalbos istorija ir dialektologija 5 kr.
Pasirenkamieji (15 kr.): 5, 7 sem.*
Semestrinis kalbotyros rašto darbas 5 kr.
Lotynų kalba 1 5 kr.
Prūsistikos pagrindai 5 kr., Senoji baltų raštija 5 kr.
Latvių kalba lituanistams 2 ir 4 5+5 kr.
Semantikos įvadas 5 kr., Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba 5 kr.
Lenkų kalba lituanistams 2 ir 4 5+5 kr.
Lietuvių onomastika 5 kr., Redagavimo įgūdžių ugdymas 5 kr. ir kt.
Pasirenkamasis (5 kr.): 6 sem.
Baltų kalbų lyginamoji gramatika 5 kr.
Lenkų kalba lituanistams 3 5 kr.
Baltų kalbotyros istorija 5 kr., Fonologija 5 kr.
Latvių kalba lituanistams 3 5 kr.
Lietuvių tarminė leksika ir frazeologija 5 kr.
Referencinės lingvistikos įvadas 5 kr. ir kt.

Baigiamasis projektas
Privalomieji (5 kr.)
Lietuvių k. baigiamasis projektas 5 kr.

* nuo 2012 m. atsiradus galimybei
rinktis gretutines studijų programas
nefilologams (matematikams, fizikams
ar pan.), jiems vietoj Baltų filologijos
įvado III studijų semestre privaloma
išklausyti Kalbotyros įvadą, o VII
semestre vietoj pasirenkamojo kalbos
dalyko yra studijuojamas Baltų filologijos
įvadas.

LIETUVIŲ LITERATŪRA kaip gretutinė studijų kryptis (60 kr.)
Ši mažesnė lietuvių filologijos programos pagrindų dalis siūloma kitų krypčių studentams, kurie rinksis lietuvių literatūrą kaip gretutines studijas (SK2) ir sieks dvigubo laipsnio: "xxx ir lietuvių literatūros bakalauras".
Pagrindiniai akcentai: lietuvių literatūra

Literatūra ir kultūra

xxx ir lietuvių literatūros bakalauro laipsnis
Kalba

Privalomieji (30 kr.)
Privalomieji (5 kr.)
Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos 5 kr.
Pasirinkti vieną:
Teksto analizė ir poetika 5 kr , Tautosaka ir mitologija 5 kr.
Lenkų kalba lituanistams 1 5 kr.
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra 5 kr.
Latvių kalba lituanistams 1 5 kr.
XIX a. lietuvių literatūra 5 kr., XX a. lietuvių literatūra 5 kr.
Pasirenkamieji (15 kr.): 5, 7 sem.*
Teatras ir literatūra 5 kr., „Kitas“ lietuvių literatūroje 5 kr.
Lotynų kalba 1 5 kr.
Lietuvių egzodo literatūra 5 kr.,
Latvių kalba lituanistams 2 ir 4 5+5 kr.
Lietuvos romantizmo literatūra: tekstai ir gestai 5 kr.,
Lenkų kalba lituanistams 2 ir 4 5+5 kr.
Lietuvių literatūros klasikai 5 kr.,
Klasikinė lietuvių proza 5 kr., Dokumentinė literatūra 5 kr. ir kt.
Pasirenkamasis ( 5 kr.): 6 sem.
Semestrinis literatūros rašto darbas 5 kr., Lietuvių lyrika 5 kr.,
Lenkų kalba lituanistams 3 5 kr.
Lietuvių drama ir pasaulio dramaturgijos kontekstai 5 kr.
Latvių kalba lituanistams 3 5 kr.
Lietuvių literatūros kritika 5 kr., Lietuvių vaikų literatūra 5 kt.
Orientas lietuvių literatūroje 5 kr., Biblija ir literatūra 5 kr. ir kt.
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Baigiamasis projektas
Privalomieji (5 kr.)
Lietuvių liter. baigiamasis projektas 5 kr.

* nuo 2012 m. atsiradus galimybei
rinktis gretutines studijų programas
nefilologams (matematikams, fizikams
ar pan.), jiems vietoj Šiuolaikinės
lietuvių literatūros tendencijos III studijų
semestre privaloma išklausyti
Literatūros mokslo įvadą, o VII semestre
vietoj pasirenkamojo literatūros dalyko
yra studijuojamos Šiuolaikinės lietuvių
literatūros tendencijos.

LIETUVIŲ FILOLOGIJA kaip gretutinė studijų kryptis (60 kr.)
Ši mažesnė lietuvių filologijos programos dalis siūloma kitų krypčių studentams, siekiantiems dvigubo laipsnio: "xxx ir lietuvių filologijos bakalauras".
Pagrindiniai akcentai: lietuvių filologijos teoriniai aspektai – kalbotyra ir literatūra

Kalbotyra

xxx ir lietuvių filologijos bakalauro laipsnis
Literatūra ir kultūra

Privalomieji (25 kr.)
Baltų filologijos įvadas 5 kr
Bendrinė lietuvių kalba I iš IV (Fonetika, morfonologija, akcentologija) 5 kr.
Bendrinė lietuvių kalba II iš IV (Leksinė semantika, leksikologija ir žodžių daryba) 5 kr.
Bendrinė lietuvių kalba III iš IV (Morfologija ir sintaksė) 5 kr.
Bendrinė lietuvių kalba IV iš IV (Teksto lingvistika, retorika, stilistika, norma) 5 kr.
Semantikos įvadas 5 kr .
Prūsistikos pagrindai 5 kr.
Senoji baltų raštija 5 kr.
Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba 5 kr.
Lietuvių onomastika 5 kr.
Redagavimo įgūdžių ugdymas 5 kr. ir kt.

Privalomieji (25 kr.)
Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos 5 kr.
Tautosaka ir mitologija 5 kr.
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra 5 kr.
XIX a. lietuvių literatūra 5 kr.
XX a. lietuvių literatūra 5 kr.

Pasirenkamasis (5 kr.):*7 sem. (ruduo)
Lietuvių lyrika 5 kr.
Lietuvių drama ir pasaulio dramaturgijos kontekstai 5 kr.
Lietuvių literatūros kritika 5 kr.
Lietuvių vaikų literatūra 5 kt.
Orientas lietuvių literatūroje 5 kr.
Biblija ir literatūra 5 kr. ir kt.
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Baigiamasis projektas
Privalomieji (5 kr.)
Lietuvių fil. baigiamasis projektas 5 kr.

* nuo 2012 m. atsiradus galimybei rinktis
gretutines studijų programas nefilologams
(matematikams, fizikams ar pan.), jiems
vietoj Baltų filologijos įvado III studijų
semestre privaloma išklausyti Lituanistikos
studijų įvadą, o VII semestre vietoj
pasirenkamojo dalyko yra studijuojamas
Baltų filologijos įvadas.

