
INFORMACIJA BAIGIAMŲJŲ KURSŲ (BA IR MA) STUDENTAMS, TURINTIEMS SKOLŲ 

 

Baigiamųjų kursų studentai, turintys skolų, jas vieną kartą papildomai turi teisę perlaikyti gegužės mėnesį (iki baigiamųjų darbų 

pateikimo). Būtina ateiti į Dekanato studijų skyrių (II a.) ir pateikti prašymą.  

Studentai, jei neskelbiama žemiau pateiktoje lentelėje, egzamino perlaikymo datą ir laiką derina tiesiogiai su egzaminuojančiu dėstytoju. 

Sutarus datą, būtina informuoti studijų skyrių. 

Žemiau išvardinti egzaminai laikomi tik nurodytu laiku. 

 

Jei turite klausimų, susisiekite el. paštu kotryna.peilakauskaite@flf.vu.lt 

 

DĖSTYTOJAS(-A) DALYKO PAVADINIMAS EGZAMINO DATA EGZAMINO LAIKAS AUDITORIJA 

Prof. dr. (HP) Regina 

Rudaitytė 

Anglų literatūra: XX a. 

(20th Century English Literature) 

gegužės 16 d. 

(ketvirtadienį) 
11.00 val. A7 (Kanados studijų) a. 

Prof. dr. (HP) Regina 

Rudaitytė 

XX a. anglų romanas: nuo 

modernizmo iki 

postpostmodernizmo 

(20th Century English Novel: 
From Modernism to Post-

Postmodernism) 

gegužės 16 d. 

(ketvirtadienį) 
11.00 val. A7 (Kanados studijų) a. 

Prof. dr. (HP) Regina 

Rudaitytė 

Viktorijos epochos romanas ir jo 

šiuolaikinės transformacijos 

(The Victorian Novel and its 

Contemporary Transformations) 

gegužės 16 d. 

(ketvirtadienį) 
11.00 val. A7 (Kanados studijų) a. 



Lekt. Rūta Zukienė 

Anglų kalbos akcentai ir dialektai 

Didžiojoje Britanijoje 

(Accents and Dialects of English 

in Great Britain) 

gegužės 13 d. 

(pirmadienį) 
iki 10.00 val. 

Ištaisytus/parašytus e-projektus atsiųsti 

dėstytojai el. paštu. 

Doc. dr. Linara Bartkuvienė 
Šekspyro seminaras 

(Shakespeare seminar) 

gegužės 15 d. 

(trečiadienį) 
iki 15.00 val. 

Rašto darbą palikti dėstytojos skyrelyje 

AFK bei atsiųsti dėstytojai el. paštu. 

Prof. habil. dr. Aurelija 

Usonienė 

Veiksmažodžių komplementacija 

(English Verb Complementation) 

gegužės 21 d. 

(antradienį) 
11 val. A8 a. 

Prof. habil. dr. Aurelija 

Usonienė 

Semantika ir pragmatika 

(Semantics and Pragmatics) 

gegužės 21 d. 

(antradienį) 
11 val. A8 a. 

Prof. habil. dr. Aurelija 

Usonienė 

Mokslinio teksto kūrimas 

(Graduate Research Paper 

Writing) 

gegužės 21 d. 

(antradienį) 
11 val. A8 a. 

Doc. dr. Svetozar Postic 
XX a. drama 

(20th Century Drama) 
gegužės 17 d.  iki 10.00 val. Rašto darbus atsiųsti dėstytojui el. paštu. 

 


