VILNIAUS UNIVERSITETAS
FILOLOGIJOS
FAKULTETAS
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2012-12-07, Nr. 4

Dalyvavo 18 iš 21 Tarybos narių.

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti.
II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti.
III. SVARSTYTA: Leidinių rekomendavimas spaudai. Baltistikos katedra teikė spaudai
šiuos leidinius: Aleksas Girdenis, Šiaurės žemaičių Skuodo zona. Tekstai su komentarais
(parengė B. Jasiūnaitė, D. Sinkevičiūtė). Jonas Palionis, Atsiminimų nuotrupos ir
Ferdinand de Saussure, Baltistikos raštai. Travaux Baltistiques (parengė B. Stundžia, D.
Petit). Lietuvių kalbos katedra teikė spaudai šiuos leidinius: prof. R. Koženiauskienės
monografiją ir praktikos knygą Retorinė ir stilistinė žiniasklaidos tekstų analizė ir dr. V.
Zubaitienės monografiją Frydricho Hako Vocabvlarivm litthvanico-germanicvm et

germanico-litthvanicvm... Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen
Grammatic (1730). Kritinis leidimas ir studija.
NUTARTA: pritarti, kad Baltistikos katedros leidiniai:
a) Aleksas Girdenis, Šiaurės žemaičių Skuodo zona. Tekstai su komentarais
(parengė B. Jasiūnaitė, D. Sinkevičiūtė);
b) Jonas Palionis, Atsiminimų nuotrupos;
c) Ferdinand de Saussure, Baltistikos raštai. Travaux Baltistiques
bei Lietuvių kalbos katedros leidiniai:
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d) prof. R. Koženiauskienės monografija ir praktikos knyga Retorinė ir stilistinė
žiniasklaidos tekstų analizė;
e) dr. V. Zubaitienės monografija Frydricho Hako Vocabvlarivm litthvanico-

germanicvm et germanico-litthvanicvm... Nebst einem Anhang einer
kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730). Kritinis leidimas ir studija būtų
spausdinamos
IV. SVARSTYTA: priėmimo į BA, MA ir gretutines studijas preliminaraus plano
tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė doc. N. Juchnevičienė. Diskusija vyko dėl
priėmimo į BA studijų programą „Lenkų filologija“ vykdymo 2013 mokslo metais.
Taip pat buvo diskutuojama dėl mažo priimamų studentų skaičiaus į skandinavistikos
specialybes. Diskusijoje dalyvavo prof. A. Usonienė, doc. A. Smetona, doc. E.
Sausverdė, doc. D. Šileikaitė-Kaishauri, prof. A. Kalėda, doc. J. Pakerys, doc. I.
Šeškauskienė, doc. A. Kučinskienė.

Studijų programa

Planuoja
mas stud.
sk.

Anglų filologija

60 (6
grupės)

Klasikinė filologija

16

Ispanų filologija*

32

Lenkų filologija

16

Lietuvių filologija

70

Lietuvių filologija ir ispanų k.*

32

Lietuvių filologija ir italų k.*
Lietuvių filologija ir naujoji
graikų k.

16

Dab. stud.
skaičius

pradedantieji,
pažengusieji

115
I k. - 60
120 (I-IVk.)
I k. - 52
12 (II k.)
14 (IV k.)

* ar bus vykdomas
priėmimas? Balsavimo
rezultatai: 11 prieš, susilaikė
7 - nevykdomas
* ar bus vykdomas
priėmimas? – priėmimas
neskelbiamas

Lietuvių filologija ir slovėnų k.*
14 (III k.)
Lietuvių filologija ir suomių k.*
42

Rusų filologija

28

Skandinavistika

21
7 – švedų

160
(I k.-42)
67
(I k.-18)
53 (I-II k.)
(I k.-23)

* priėmimas bus vykdomas,
jei programa bus įregistruota
SMP registre
Tarybos nutarimas dėl
priėmimo vykdymo, žr. šį
protokolą toliau

* priėmimas bus vykdomas,
jeigu nebus įregistruota
Ispanų filologijos programa
priėmimas skelbiamas

0

Prancūzų filologija

Pastabos

300
I k. - 61
43
I k. - 13

0

16

Papildomos stojimo
sąlygos*

pradedantieji,
pažengusieji
pradedantieji,
pažengusieji

2

7-norv.
7-danų
7-švedų
Vertimas

35

Vokiečių filologija

30

Studijų programa

2012
įstojusiųjų
sk.

35
40
(I k.-11)

Planuojamas
studentų sk.
VF

antroji kalba italų
pradedantieji,
pažengusieji

Konkursinio
balo
formulė

VNF

Anglistika (studijos
vykdomos anglų kalba)

11

11

4

VS +2D+P

Bendroji kalbotyra

11

11

4

VS +2D+P
VS +2E+P

Dalykinė (teisės) kalba

6

6

2

2E+VS+D+P

Intermedialiosios studijos

2011 m.
27

15

3

VS +2D+P
VS +2D+P

VS +2E+P

Klasikinė filologija

------

6

2

VS +2D+P

VS+2E+P

Rusistika (studijos
vykdomos rusų kalba)

7

7

Papildomi reikalavimai

3

VS +3D+P

Būtina mokėti anglų kalbą C1
lygiu.
Neanglistinių studijų absolventai
stodami pateikia pažymą, kuri
išduodama Filologijos fakultete,
pateikus anglų kalbos mokėjimą
patvirtinantį
dokumentą/pažymėjimą (IELTS,
TOEFL, CAE, CPE, ALTE).
Filologijos krypties
Baigę kitų krypčių studijų
programas laiko stojamąjį
egzaminą
Visų krypčių; egzaminas
Humanitarinių mokslų srities
Socialinių mokslų srities (išklausę
bent 9 kreditus literatūros
dalykų). Kandidatai pateikia
pažymą apie bakalauro studijų
metu išklausytus literatūros
studijų dalykus ( mažiausiai 9
kr.), išduodamą dekanate
pateikus dalykų aprašus
Socialinių mokslų srities
(neišklausę 9 kreditų literatūros
dalykų) ir kitų sričių
Kandidatai laiko stojamąjį
egzaminą
Filologijos krypties ( klasikinės
filologijos)
Baigę kitų krypčių studijų
programas laiko stojamąjį
egzaminą
Filologijos krypties (rusų
filologijos)

3

VS +3D+P

VS +3E+P

Semiotika

15

1

Skandinavistika
bendras skaičius į abi
Skandinavistikosprogramas

3

Skandinavistika ir Europos
2
studijos

1

15

5

3

VS +D+P

2

VS +E+P
VS+2D+P
VS+2D+P

1/2

VS+2D+P

Filologijos krypties (kitos nei rusų
filologijos)
Būtina mokėti rusų kalbą C1
lygiu; nerusistinių studijų
absolventai stodami pateikia
pažymą, kuri išduodama
Filologijos fakultete, pateikus
rusų kalbos mokėjimą
patvirtinantį
dokumentą/pažymėjimą arba
išlaikius rusų kalbos testą
Kitų krypčių
Būtina mokėti rusų kalbą C1
lygiu; absolventai stodami
pateikia pažymą, kuri
išduodama Filologijos fakultete,
pateikus rusų kalbos mokėjimą
patvirtinantį
dokumentą/pažymėjimą arba
išlaikius rusų kalbos testą
Humanitarinių ir socialinių
mokslų sričių
Visų krypčių; egzaminas
Filologijos krypties (skandinavų
filologijos)
Kitų krypčių: privalomas bent
vienos iš kalbų mokėjimas bent
B1 lygiu
Kandidatai pateikia pažymą,
kuri išduodama Filologijos
fakultete, pateikus
Skandinavistikos centre danų,
norvegų ar švedų kalbų
mokėjimą patvirtinantį
dokumentą/pažymėjimą arba
išlaikius kalbos testą ir išlaikius
Skandinavistikos centre
motyvacinį pokalbį
Filologijos krypties (skandinavų
filologijos)

1

Priimama bendrai į programų grupę Skandinavistika, konkreti studijų programa pasirenkama įstojus.

2

Priimama bendrai į programų grupę Skandinavistika, konkreti studijų programa pasirenkama įstojus.
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VS+2D+P

Taikomoji kalbotyra

7

7

3

VS+2D+P
VS+2E+P

Vertimas

24

Vertimas (LN, Neform.)

10

24

4

E+P

15

E+P

Kitų krypčių: privalomas bent
vienos iš kalbų mokėjimas bent
B1 lygiu
Kandidatai pateikia pažymą,
kuri išduodama Filologijos
fakultete, pateikus
Skandinavistikos centre danų,
norvegų ar švedų kalbų
mokėjimą patvirtinantį
dokumentą/pažymėjimą arba
išlaikius kalbos testą ir išlaikius
Skandinavistikos centre
motyvacinį pokalbį
Filologijos krypties
Kitų krypčių: stojamasis
egzaminas
Visų krypčių
laikomas kalbos egzaminas
(anglų, vokiečių, prancūzų)
Visų krypčių
laikomas kalbos egzaminas
(anglų, vokiečių, prancūzų)

Viso – VF 119, VNF - 40

Eil.

Gretutinių studijų

Kalbos

Maksimalus

Maksimalus

Konkursinis

nr.

programa

mokėjimo lygis

grupių sk.

studentų sk.

balas

1.

Anglų filologija

pažengusiųjų

1

16

1

10

2.

Lenkų filologija
pradedančiųjų

3.

Lenkų

kalba

ir

ir pažengusiųjų

kultūra

1

10

4.

Lietuvių filologija

1

18

5.

Lietuvių kalba

1

18

6.

Lietuvių literatūra

7.

Prancūzų kalba ir

pradedančiųjų

kultūra

ir/ar

18

2

32

pažengusiųjų
8.

EN VBE/10 +

rekomenduojama

SV1s

filologams
rekomenduojama

UK VBE/10 +

filologams

SV1s

visų

SV1s

UK VBE/10 +
SV1s

Rusų filologija
RU ar LK
pažengusiųjų

0,5

12

krypčių

studentams

LK VBE /10 +
1

Kam rekomenduojama

VBE/10 +
SV1s

visų
krypčių
studentams;
nefilologai vietoj dalies
pasirenkamųjų dalykų
studijuos
kalbotyros
įvadą ir (ar) literatūros
teorijos įvadą
visų

krypčių

studentams
rekomenduojama
filologams;
rusų
mokyklų
absolventams vietoje
UK
VBE
rezultato
imamas
LK
VBE

5

rezultatas
9.

dvi grupės:

Rusų literatūra

rusų ir lietuvių

2

24

k.
10.

pradedančiųjų

Rusų kalba

ir pažengusiųjų
11.

2

20

pradedančiųjų

1,5

24

pažengusiųjų

1

10

švedų)
12.
13.

Vokiečių filologija
Vokiečių

kalba

ir

kultūra

pradedančiųjų
ir pažengusiųjų

visų

VBE/10 +

studentams

krypčių

SV1s

Skandinavistika
(danų, norvegų,

RU ar LK

2

32

UK VBE/10 +

visų

SV1s

studentams

UK VBE/10 +
SV1s+MP

visų

krypčių
krypčių

studentams
rekomenduojama
filologams

UK ar LK

visų

VBE/10 +

studentams;

SV1s

jei kandidatas nelaikė

krypčių

UK VBE, imamas LK
VBE
14.

Lotynų kalba ir LDK
raštija

15.

Senoji graikų kalba
ir helenistinė kultūra

1

10

1

10

LK VBE/10 +
SV1s
UK VBE/10 +
SV1s

NUTARTA: patvirtinti pateiktus preliminarius priėmimo į BA, MA ir gretutines studijas
planus.
IVa. SVARSTYTA: 1. Priėmimo į BA studijų programą „Lenkų filologija“ vykdymas
2013 mokslo metais. 2. Priėmimo į BA studijų programą „Lenkų filologija“ kvota.
NUTARTA: 1. 2013 mokslo metais vykdyti priėmimą į BA studijų programą „Lenkų
filologija“. 2. Nustatyti priėmimo kvotą - 16 studentų.

V. SVARSTYTA: atnaujintų studijų programų komitetų tvirtinimas. Klausimą pristatė
dekanas doc. A. Smetona. Buvo teikiami tvirtinti tokie MA studijų programų komitetai:
Anglistikos studijų, Taikomosios kalbotyros studijų, Klasikinės filologijos studijų,
Skandinavistikos studijų, Skandinavistikos ir Europos studijų, Rusistikos studijų, Semiotikos
studijų.
NUTARTA: patvirtinti tokius atnaujintus MA studijų programų komitetus:
Anglistikos studijų programos komitetas
1. Pirmininkė - prof. habil. dr. Aurelija Usonienė
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. H.P. dr. Regina Rudaitytė
Doc. dr. Jonė Grigaliūnienė
Prof. Almantas Samalavičius
Dr. Birute Ryvitytė
Socialininis partneris Vilma Bačkiūtė (Britų Tarybos Lietuvoje projektų vadovė)
Studentė Aušra Kareniauskaitė

Taikomosios kalbotyros studijų programos komitetas
1. Pirmininkė – prof. Meilutė Ramonienė
2. Doc. dr. Loreta Vilkienė
3. Prof. habil.dr. Bonifacas Stundžia
4. Doc. dr. Diana Šileikaitė
5. Doc. Dr. Irena Smetonienė
6. Studentė Evelina Gintvainytė
7. Socialinis partneris Jūratė Palionytė (VLLK pirmininkės pavaduotoja)
Klasikinės filologijos studijų programos komitetas
1. Pirmininkė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė
2. Prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė
3. Doc. dr. Naglis Kardelis (Filosofijos fakultetas, Filosofijos istorijos katedra)
4. Doc. dr. Audronė Kučinskienė
5. Doc. dr. Audronė Kairienė
6. Doc. dr. Vytautas Ališauskas
7. Doc. dr. Mintautas Čiurinskas
8. Socialinis partneris doc. dr. Sigitas Narbutas (LMA Vrublevskių biblioteka)
9. Studentas Antanas Keturakis
Skandinavistikos studijų programos komitetas
1. Pirmininkė dr. Loreta Vaicekauskienė
2. Doc. dr. Erika Sausverde
3. Dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė
4. Doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDI Viešojo administravimo katedros vedėjas)
5. Prof. Jurij Kuzmenko (Berlyno Humboldtų universiteto Šiaurės Europos studijų
instituto profesorius emeritas, Rusijos mokslų akademijos Kalbotyros instituto
vyriausiasis mokslo darbuotojas)
6. Studentė Justė Nepaitė
7. Socialinis partneris Bo Harald Tillberg (Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos
biuro
Lietuvoje direktorius)
Skandinavistikos ir Europos studijų programos komitetas
1. Pirmininkė dr. Loreta Vaicekauskienė
2. Doc. dr. Erika Sausverde
3. Dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė
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4.
5.
6.
7.

Doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDI Viešojo administravimo katedros vedėjas)
Doc. dr. Mindaugas Jurkynas (TSPMI)
Studentė Giedrė Razgutė
Socialinis partneris Bo Harald Tillberg (ŠMT informacijos biuro Lietuvoje
direktorius)

Rusistikos studijų programos komitetas
1. Pirmininkė doc. dr. Jelena Konickaja
2. Doc. dr. Pavel Lavrinec
3. Prof. dr. Ala Lichačiova
4. Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė
5. Lekt. Regina Čičinskaitė
6. Socialinis partneris Tatjana Michniova (A.Puškino literatūrinio muziejaus
direktorė)
7. Studentė Ingrida Kisieliūtė
Semiotikos studijų programos komitetas
1. Pirmininkas prof. hab. dr. Kęstutis Nastopka (afiliuotasis profesorius)
2. Prof. hab. dr. Arūnas Sverdiolas
3. Doc. dr. Dalia Satkauskytė
4. Doc. dr. Nijolė Keršytė
5. Lekt. dr. Gintautė Žemaitytė
6. Socialinis partneris doc. dr. Saulius Žukas („Baltų lankų“ leidyklos direktorius)
7. Studentas Paulius Jevsejevas

VI. SVARSTYTA: Italų filologijos studijų programos idėjos svarstymas. Klausimą
pristatė prodekanė doc. N. Juchnevičienė. Tarybai buvo pristatyti AK posėdžio
protokolo išrašas, programos aprašas ir programos perspektyvų aprašas. Vyko
diskusija.

VILNIAUS UNIVERSITETO
FILOLOGIJOS FAKULTETAS

AKADEMINĖS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLO Nr. 25
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IŠRAŠAS
2012-11-29
Dalyvavo:
Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, doc. dr. Jonė Grigaliūnienė, prof. dr. Ligija Kaminskienė, doc. dr.
Audronė Kučinskienė, doc. dr. Erika Sausverdė, doc. dr. Viktorija Ušinskienė, doc. dr. Loreta
Vilkienė, stud. Andrius Ledas, dr. Dainius Būrė.

I. Svarstyta: ITALŲ FILOLOGIJOS studijų programos idėja.
Nutarta: pritarti (7 balsai už, 1 – prieš) ITALŲ FILOLOGIJOS studijų programos idėjai ir,
atsižvelgus į pastabas, toliau tobulinti šią studijų programą ir tada teikti ją svarstyti
Akademinei komisijai.

II. Svarstyta: VU Filologijos fakulteto reikalavimų bakalauro baigiamiesiems darbams pirmasis

variantas ir fakulteto bendruomenės pastabos minėtam dokumentui.
Nutarta: įpareigoti darbo grupę atsižvelgus į pastabas ir komentarus rengti
rekomenduojamojo (o ne privalomojo) pobūdžio dokumentą, kuris, jei būtų patvirtintas,
įsigaliotų nuo 2013 m. rugsėjo mėn.

Akademinės komisijos pirmininkė

Loreta Vilkienė

Italų filologijos programos galimybės ir perspektyvos VU

VU Filologijos fakultete ilgą laiką italų kalba buvo dėstoma kaip antroji užsienio
kalba arba fakultatyvas. Italų kalbos ir literatūros specialistai pradėti rengti 2002 m.,
kai VU Filologijos fakultete buvo paskelbtas priėmimas į Lietuvių filologijos ir užsienio
(italų) kalbos programą. Ši specialybė buvo ir iki šiol išlieka populiari. 2003/2004
metais buvo paskelbtas papildomas priėmimas, o 2011/2012 akademiniais metais
priimtos dvi grupės studentų. Konkursinis balas, renkantis Lietuvių filologijos ir italų
kalbos studijų programą, išlieka aukštas (apie 19-20). Apie 30 proc. absolventų vėliau
tęsia magistratūros, o kai kurie ir doktorantūros studijas Italijoje. Kiti lieka studijuoti
Lietuvoje, įsidarbina įvairiose Lietuvos ir Italijos įmonėse ar leidyklose (dirba vertėjais,
redaktoriais, vadybininkais).
Nors programa Lietuvių filologija ir užsienio (italų) kalba iki šiol išlieka populiari,
būtinybė pertvarkyti ją į atskirą italų filologijos programą darosi vis akivaizdesnė.
Pirmiausia, tuo prisidėtume prie fakultete inicijuojamų struktūrinių ir kokybinių pokyčių,
kurių tikslas pasiūlyti besimokantiesiems lankstesnę, labiau specializuotą studijų sistemą.
Sukūrus savarankiškas italų, ispanų, o ilgainiui ir kitų romanų kalbų filologijos
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programas, įsteigus Romanų filologijos katedrą, dar labiau išaugtų šių studijų
patrauklumas, pagerėtų jų kokybė, o šių programų sąveikos lauke rastųsi reikšmingų
impulsų ir įvairioms mokslinių tyrinėjimų sritims (pvz., lyginamiesiems romanų kalbų ir
literatūrų tyrinėjimams). Antra vertus, programos Lietuvių filologija ir užsienio (italų) kalba
pertvarkymas į savarankišką italų filologijos programą tampa jau ir vidine būtinybe,
kurią ignoruodami neišvengtume stagnacijos. Atrodytų, kad dabar egzistuojanti
programa jau atliko savo misiją ir po dešimties metų darbo, sukurta pakankamai
prielaidų pakylėti studijas į naują kokybinį lygmenį. Jas toliau ir nurodome:
1. Lietuvių filologijos ir italų kalbos studijas jau baigė trys absolventų kartos, šiuo
metu studijuoja ketvirta. Dviejų skirtingų specialybių derinimas turi privalumų,
tačiau esama ir trūkumų. Kadangi abi programos dalys – lietuvių filologija ir italų
kalba – nėra artimai susijusios (kalbos nėra giminingos), studentui tenka
nemenkas krūvis, ir ne visiems pavyksta susitvarkyti su iššūkiais. Privalėdami skirti
daug dėmesio lietuvių filologijos disciplinoms, studentai turi mažiau laiko italų
kalbos ir ypač literatūros studijoms. Dėl riboto kreditų skaičiaus, pavyzdžiui,
naujausiame programos variante neliko kai kurių itališkosios programos dalies
disciplinų (italų kalbos gramatikos ir italų kalbos istorijos).
2. Mokslinį laipsnį turinčių dėstytojų trūkumas ilgą laiką buvo bene didžiausia kliūtis
programai pertvarkyti. Praėjus dešimčiai metų konstatuojame, kad šios kliūties
jau neliko. Šiuo metu doktorantūros studijas baigia trys mūsų absolventės: Toma
Gudelytė (Genujos universitetas, italų literatūros specialybė), Aušra
Gataveckaitė (Bolonijos universitetas, italų kalbos dėstymo metodika), Jogilė
Ramonaitė (VDU, lingvistika). Visos trys gins disertacijas 2013 m. pradžioje ir
domisi galimybe dėstyti VU. Be šių jaunų specialisčių fakultete dirba dr. Rasa
Klioštoraitytė (vertimas, italų kalba ir literatūra), dr. Dainius Būrė (italų kalba ir
literatūra, italų kalbos istorija, Italijos istorija ir kultūra, įvadas į romanų filologiją).
Galėtų, kiek žinoma, prisijungti ir dr.Francesco Zamblera (italų kalba ir
literatūra). Bendradarbiauti pasiryžę taip pat doktorantas Diego Ardoino ir
Paola Fertoli, kuri sukaupė ilgą italų kalbos dėstymo patirtį. Galima tikėtis ir pat
Italijos URM skiriamo lektoriaus pagalbos.
3. Italų kalba - viena tų, kurias mielai renkasi ir kitų specialybių studentai, filologai ir
ne filologai. Todėl tikslinga sukurti ir gretutinės italų filologijos studijas, kurias
galės rinktis įvairių specialybių studentai, ypač tie, kas studijuoja kitas romanų
kalbas.
4. Sukūrus atskirą italų filologijos studijų programą, turėtume geresnes galimybes
parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius dirbti įvairiose srityse, kur
reikia puikaus italų kalbos mokėjimo ir Italijos kultūrinės specifikos išmanymo.
Dainius Būrė
Studijų programos aprašas
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Studijų programos pavadinimas

Programos valstybinis
kodas

ITALŲ FILOLOGIJA
Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas,
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Studijų rūšis

Studijų pakopa

Universitetinės
studijos

Pirmoji
(bakalauro)

Studijų sritis
Humanitariniai
mokslai

Studijų forma ir
trukmė
NL, 4 metai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)
R300 Italų filologija
Nepasirinkusieji gretutinių studijų gali rinktis
vertimo arba akademinę specializaciją.
Gretutinė studijų programos kryptis (šaka)
Numatyta galimybė rinktis gretutines studijas
(nuo 3 sem.).
Bet kurios VU siūlomos gretutinės studijos

Gretutinių studijų galimybė kitų krypčių
studentams
Italų kalba ir kultūra (R310 Italų kalba)

Programos apimtis
kreditais
240

Programos vykdymo kalba
(-os)
Italų ir lietuvių

Kvalifikacijos lygis pagal
LKS
VI

Kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija
Įvykdžiusiems Italų filologijos pagrindinių studijų
programą ir apgynusiems bakalauro baigiamąjį
darbą suteikiamas italų filologijos (kaip pagrindinės
studijų krypties) bakalauro laipsnis.
Dvigubas kvalifikacinis laipsnis
Programos absolventams, įvykdžiusiems xxx
gretutinių studijų programą, suteikiamas italų
filologijos (kaip pagrindinės studijų krypties) ir xxx
(kaip gretutinės studijų krypties (šakos)) bakalauro
laipsnis.

Laipsnis, suteikiamas kitų krypčių studentams
Priklausomai nuo pasirinktų gretutinių studijų, xxx krypties studentai
gali įgyti
xxx (kaip pagrindinės studijų krypties) ir italų kalbos (kaip gretutinės
studijų krypties) bakalauro laipsnį

Studijų programos tikslas
Suteikti studentams tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, išugdyti italų kalbos komunikacinius gebėjimus
(C1-C2), Italijos kultūros supratimą ir gebėjimą analizuoti bei vertinti italų kalbos ir literatūros reiškinius platesniame
kalbotyros ir literatūros kontekste, taip pat išmokyti kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir
bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje. Mokomosios ir profesinės praktikos metu studentai įgis vertimo, mokslo
tiriamojo darbo ar italų kaip svetimosios kalbos mokymo metodikos pagrindus. Sudaroma galimybė siekti dvigubo
bakalauro laipsnio, pasirinkus kitos krypties gretutines studijas.
Reikalavimai stojantiesiems
Priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Konkursinis balas sudaromas iš trijų valstybinių brandos
egzaminų įvertinimų (lietuvių k. – 0,2; užsienio k. – 0,4; istorijos – 0,2) ir vieno dalyko metinio įvertinimo (kitos užsienio
kalbos arba gimtosios (lenkų ar rusų) kalbos – 0,2).
Tolesnių studijų galimybės
Absolventai gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistro studijų programų.
Profesinės veiklos galimybės
Italų filologijos bakalauro studijų programos absolventai yra aukštos kvalifikacijos filologai, atitinkantys šiuolaikinės
visuomenės poreikius: įgiję filologines kompetencijas (italų kalbos mokėjimas, vertimas, Italijos kultūros ir literatūros
supratimas, italų kalbos istorijos, Italijos meno istorijos kompetencija) gebės dirbti vertimo biuruose, redakcijose,
leidyklose, turizmo ir kelionių biuruose, užsienio šalių atstovybėse, taip pat kitose įmonėse ir įstaigose, kur reikalingas
puikus italų kalbos mokėjimas, tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai.
Studijų metodai

Vertinimo metodai
Egzaminuojama raštu ir
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Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, mokomoji ir profesinė praktika, savarankiškas
užduočių atlikimas.
Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų
demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita,
probleminis dėstymas ar kt.).
Seminarai ir pratybos vyksta pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: minčių lietų, grupės
diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą (savarankiškai ar poromis) ir kt..
Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbų, rašinėlių, referatų rengimui dirbant
pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip pat grįžtamojo ryšio teikimui vertinant ir aptariant
grupės kolegų atliktus darbus (vad. peer-review). Praktika atliekama ne tik Universitete, bet ir už jo
ribų (vertimų biuruose, leidyklose, redakcijose, mokyklose ar kitur). Atsiskaitant už atliktą praktiką
pateikiama praktikos ataskaita. Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas lingvistinis ar literatūrologinis
empirinis tyrimas.

1.

Bendrosios kompetencijos
Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai,
taikant įgytas žinias praktikoje: gebėjimas
organizuoti savo darbą ir mokymąsi,
pasirenkant tinkamas strategijas užduotims
atlikti.

2.

Analitinis ir kritinis mąstymas: gebėjimas
analizuoti, įžvelgti sąsajas ir vertinti
informaciją (reiškinius, dalykus, žmonių
poelgius ir kt.).

3.

Valstybinės ir užsienio kalbų mokėjimas:
gebėjimas bendrauti valstybine kalba
dalykinėse situacijose ir užsienio (kitos nei
italų) kalbos pagrindai.
Tarpkultūrinė kompetencija ir gebėjimas
dirbti grupėje vadovaujantis
bendražmogiškomis vertybėmis:
gebėjimas dirbti daugiakultūrėje aplinkoje,
bendrauti ir bendradarbiauti siekiant
bendrų tikslų.
Nusiteikimas mokytis ir siekti kokybės:
gebėjimas vertinti kokybę ir nusiteikimas
nuolat tobulėti

4.

5.

6.

Kūrybingumas: gebėjimas naujoviškai ir
originaliai reaguoti į įvairias situacijas

Dalykinės kompetencijos
7. Esminės kalbotyros žinios ir gebėjimai:
kalbos kaip reiškinio ir kalbotyros kaip
mokslo disciplinos suvokimas.
8. Italų kalbos sistemos supratimas ir analizė
įvairias lygmenimis: fonetikos, morfologijos,
sintaksės, leksikologijos ir kt..

9. Esminės literatūros mokslo žinios ir
gebėjimai: literatūros kaip reiškinio ir

žodžiu, taikant nuolatinį
ir kaupiamąjį vertinimą.
Pagrindiniai metodai:
testai (uždarojo ir
atvirojo tipo klausimai),
pranešimai, rašinėliai,
referatai, semestriniai
rašto darbai, projektai,
praktikos ataskaita,
bakalauro baigiamasis
darbas.

Studijų programos siekiniai:
1.1. gebės kelti tikslus, pasirinkti užduočiai atlikti reikalingus išteklius ir
metodus;
1.2. rinkti ir sisteminti informaciją iš įvairių šaltinių (elektroninių, spausdintinų ir
kt.), naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis,
biblioteka ir kt.;
1.3. gebės planuoti laiką ir laikytis nustatytų terminų (užduotis atlikti laiku).
2.1. gebės analizuoti reiškinius, įžvelgti sudėtines dalis ir ryšius tarp jų;
2.2. gebės lyginti ir kritiškai vertinti informaciją (reiškinius, dalykus, žmonių
poelgius ir kt.), spręsti apie jų privalumus ir trūkumus;
2.3. gebės kelti probleminius klausimus ir aktyviai dalyvauti diskusijoje.
3.1. gebės laisvai ir taisyklingai raštu bei žodžiu bendrauti valstybine kalba
įvairiose dalykinėse situacijose su įvairiomis auditorijomis;
3.2. be pagrindinės studijuojamos kalbos, bus įgiję pagrindinių gebėjimų
raštu ir žodžiu bendrauti dar viena užsienio kalba įvairiose situacijose.
4.1. gebės efektyviai dirbti ir mokytis grupėje: pasidalinti užduotimis, atsakyti
už darbo rezultatą, motyvuoti grupės narius kartu siekiant bendrų tikslų;
4.2. gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių kultūrų
atstovais, suprasdami ir atsižvelgdami į jų tradicijų bei bendravimo konvencijų
specifiką.
5.1. bus nusiteikę tobulinti akademinės veiklos kokybę: nuolat tobulinti įgytas
žinias ir gebėjimus bei siekti naujų;
5.2. gebės vertinti savo veiklos ir pasiekimų kokybę bei ją tobulinti.
6.1. gebės generuoti idėjas, siūlyti naujus, originalius, netradicinius problemų
sprendimus;
6.2. bus atviri naujovėms ir kaitai, laisvi nuo stereotipų.
Studijų programos siekiniai
7.1. žinos, supras ir gebės tinkamai vartoti bei aiškinti pagrindines kalbotyros
sąvokas ir terminus;
7.2. įgis žinių apie pagrindines kalbotyros kryptis (šakas) ir metodus.
8.1. įgis žinių apie italų kalbos sistemą;
8.2. gebės aprašyti, analizuoti ir aiškinti italų kalbos reiškinius įvairiais
požiūriais (fonetiniu, gramatiniu, leksikos, stilistikos ir kt.), vartodami tinkamą
terminiją ir taikydami tinkamus metodus;
8.3. gebės gretinti italų kalbos reiškinius su lietuvių kalbos reiškiniais, nustatyti
ir paaiškinti jų panašumus ir skirtumus.
9.1. žinos, supras ir gebės tinkamai vartoti bei aiškinti pagrindines
literatūrologijos sąvokas ir terminus;

12

literatūrologijos kaip mokslo disciplinos
suvokimas.
10. Italų literatūros supratimas ir analizė:
gebėjimas analizuoti ir interpretuoti italų
literatūrą kaip reiškinį.

11. Italų istorijos ir kultūros supratimas:
gebėjimas suprasti ir paaiškinti italų kultūros
savitumą.
12. Italų kalbos komunikaciniai gebėjimai
(C1/C2): klausymas, skaitymas, kalbėjimas,
rašymas, vertimas

13. Kalbos (literatūros) tyrėjo kompetencija:
gebėjimas savarankiškai atlikti lingvistinį ar
literatūrologinį tyrimą, taikant įgytas
filologines žinias ir gebėjimus praktikoje

14. Gebėjimas taikyti filologines žinias ir
gebėjimus praktikoje Universitete ir už jo
ribų: mokomoji ir profesinė praktika

9.2. įgis žinių apie pagrindines literatūrologijos kryptis (šakas) ir metodus;
9.3. įgis žinių apie Europos literatūros istoriją.
10.1. įgis žinių apie italų literatūros raidos etapus, pagrindinius autorius ir
reikšmingiausius kūrinius;
10.2. gebės analizuoti, interpretuoti ir vertinti italų literatūros reiškinius
platesniame Europos literatūros kontekste, vartodami atitinkamą terminiją ir
taikydami atitinkamus metodus.
11.1. įgis žinių apie Italiją ir jos sociokultūrinį kontekstą (geografijos, istorijos,
meno, mentaliteto ir savivokos, papročių ir tradicijų aspektus);
11.2. gebės išskirti ryškiausius italų kultūros bruožus, vertinti ją platesniame
kontekste.
12.1. gebės suprasti įvairių žanrų tekstus italų kalba;
12.2. gebės taisyklingai ir efektyviai bendrauti italų kalba įvairiose situacijose,
pasirinkdami kalbos priemones, stilių ir t.t. priklausomai nuo komunikacinės
intencijos ir adresato (C1/C2);
12.3.gebės kurti (ir redaguoti) įvairių žanrų tekstus italų kalba, pasirinkdami
tinkamas kalbos priemones, stilių ir t.t.;
12.4. gebės referuoti ir versti raštu ir žodžiu įvairius tekstus iš/į italų į/iš lietuvių
k.
13.1. gebės įžvelgti lingvistinę ar literatūrinę problemą, jai ištirti pasirinkti
tinkamą empirinę medžiagą, tyrimo metodus ir bibliografinius šaltinius;
13.2. pasirinktai problemai ištirti gebės rinkti, analizuoti, sisteminti ir kritiškai
vertinti medžiagą iš įvairių šaltinių bei adekvačiai taikyti filologinio tyrimo
metodus;
13.3. gebės aprašyti atlikto tyrimo rezultatus moksliniame tekste ir pateikti
išvadas ar rekomendacijas;
13.4. gebės viešai pristatyti tyrimo rezultatus ir apginti savo nuomonę
14.1. gebės atlikti vertimo (redagavimo) praktiką vertimų biuruose, leidyklose,
redakcijose ar kitur;
14.2. gebės mokyti italų kaip svetimosios kalbos įvairiose mokymo įstaigose;
14.3. gebės atlikti mokslinę praktiką, pasitelkdami šiuolaikines informacines
technologijas (tekstynus, duomenų bazes, kalbos apdorojimo programinę
įrangą ir kt.).

Studijų programos komiteto pirmininkas

Programos komiteto pirmininko kontaktinė informacija

Akredituojanti institucija
Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

NUTARTA: pritarti Italų filologijos studijų programos idėjai ir programos kūrimui.
VII. KITI KLAUSIMAI:
a) Doc. I. Šeškauskienės pasiūlė svarstyti šiuos klausimus:
1. Rinkimai į atsilaisvinusias Fakulteto tarybos vietas.
2 . Studentų ir dėstytojų, vykstančių pagal Erasmus pasikeitimo programą,
atrankos principai, vykdymas ir informacijos viešinimas.
3. Dar kartą - krūvių skaičiavimo principų svarstymas.
4. Fakulteto komisijų sudarymo principai ir sudėtis.
Šiais klausimai vyko diskusija, jokių nutarimų nepriimta.
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b) Prodekanė doc. N. Juchnevičienė pateikė informaciją dėl vizitų į gimnazijas
Filologijos fakultetas
Gimnazija

Alytaus Jotvingių gimnazija
Kauno „Santaros“ gimnazija
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
Mažeikių Merkelio Račkausko
gimnazija
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
Šilutės 1-oji gimnazija
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
Vilniaus licėjus
Vilniaus jėzuitų gimnazija
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
Kražių gimnazija
Ukmergės Jono Basanavičiaus
gimnazija
Tauragės Versmės gimnazija
Molėtų gimnazija
Viso

2007
1
0
0
2

Įstojusių skaičius
200
201
2008
9
0
0
1
2
0
1
0
3
3
2
5
3
2

2011
3
3
2
4

201
2 Viso
2
9
0
4
2
12
1
17

1
2
1
0
2
3
6
0
0

0
5
4
1
2
2
0
1
0

2
7
2
0
1
6
10
4
0

1
8
5
3
6
7
4
4
0

1
5
4
1
4
3
4
5
0

1
3
5
1
2
6
2
5
0

6
30
21
6
17
27
26
19
0

1
1
0
20

0
0
3
26

1
3
1
45

1
2
1
48

1
1
2
43

2
2
1
35

6
9
8
217

c) Prodekanė doc. N. Juchnevičienė pateikė informaciją dėl finansų už BUS:
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 2012/2013 m.m. rudens semestre - lėšų
perskirstymas
Perskirstomų lėšų sumos, Lt (pagal LD metodiką, su SODRA)
Padalinys moka
Iš viso Perskirstom
(gauna) os sumos
BUS vykdantis padalinys (stulpelis)
ChF
FilF
FilosF IF
KF
Padalinys, kurio studentai
studijuoja BUS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
17.796 8.309 5.312 24.451 7.667 63.535
0
Chemijos fakultetas
Filologijos fakultetas
Filosofijos fakultetas
Istorijos fakultetas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.100 2.619
0 19.394 7.491 42.604
535 782 1.864
0
176 3.357

-17.796
-8.309
37.292
-21.094
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Komunikacijos fakultetas
Matematikos ir informatikos fakultetas
Teisės fakultetas

2.155 646
0
2.005 4.261
0
0
0 3.448

1.077
2.256
1.724

0
0
0

3.879
8.523
5.172

-3.788
8.523
5.172

NUTARTA: šiais klausimais nutarimų nebuvo priimta.

Tarybos pirmininkas

doc. dr. Antanas Smetona

Tarybos sekretorius

prof. dr. Vytautas Kardelis
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