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

LOTYNŲ K. IR LDK RAŠTIJA kaip gretutinė studijų kryptis (60 kr.) 
Ši mažesnė klasikinės filologijos programos dalis labiau rekomenduojama humanitarinių ir socialinių mokslų studentams, bet ją gali rinktis ir kiti 

siekiantiems dvigubo laipsnio: "xxx ir lotynų k. bakalauras" 
Programa yra labiau akademinio profilio: lotynų kalba, Romos ir LDK literatūra ir kultūra 

  

xxx ir lotynų kalbos bakalauro laipsnis  

Kalba Literatūra ir kultūra Kalbotyra Baigiamasis projektas  
    

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

Lotynų kalba (1–4) 20 kr. 
Lotynų kalba ir autoriai (1) 5 kr. 

Romėnų literatūros istorija 5 kr. 
Lotyniškoji Lietuvos literatūra 5 kr. 

 Lotynų kalbos baigiamasis  projektas 5 kr. 

Pasirenkamieji (20 kr.)  

Lotynų kalba ir autoriai (2) 5 kr. 
 

Antikos mitologija 5 kr. 
Antikos kultūra ir menas (2 Roma) 5 kr. 
Antikos filosofija 5 kr.  
Graikijos ir Romos istorija 5 kr. 

Lotynų kalbų istorinė gramatika 5 kr. 
Indoeuropeistikos įvadas (su hetitų arba 
sanskrito kalbos pagrindais) 5 kr. 
 

 

 
 

SENOJI GRAIKŲ K. IR HELENISTINĖ KULTŪRA kaip gretutinė studijų kryptis (60 kr.) 
Ši mažesnė klasikinės filologijos programos dalis labiau rekomenduojama humanitarinių ir socialinių mokslų studentams, bet ją gali rinktis ir kiti 

siekiantiems dvigubo laipsnio: "xxx ir senosios graikų kalbos bakalauras" 
Programa yra labiau akademinio profilio: senoji graikų kalba, graikų literatūra ir kultūra 

 

xxx ir senosios graikų kalbos bakalauro laipsnis 

Kalba Literatūra Kalbotyra Baigiamasis projektas 
    

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

Senoji graikų kalba (1–4) 20 kr. 
Graikų kalba ir autoriai (1) 5 kr.  

Graikų literatūros istorija 5 kr. 
Graikijos ir Romos istorija 5 kr. 

 Graikų kalbos baigiamasis projektas 5 kr. 

Pasirenkamieji (25 kr.)  

Graikų kalba ir autoriai (2) 5 kr. 
Naujoji graikų kalba (1, 2) 10 kr. 
  

Antikos mitologija 5 kr. 
Antikos kultūra ir menas (1 Graikija) 5 kr. 
Antikos filosofija 5 kr. 
Naujoji graikų literatūra 5 kr. 

Graikų kalbos istorinė gramatika 5 kr. 
Indoeuropeistikos įvadas (su hetitų arba 
sanskrito kalbos pagrindais) 5 kr. 
 

 

 


