
 

  
 

ANGLŲ FILOLOGIJA IR KITA UŽSIENIO (PRANCŪZŲ / RUSŲ / VOKIEČIŲ) KALBA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Anglų filologijos ir kitos užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) bakalauro studijų programa – tai 
intensyvus dviejų kalbų studijų kursas. Vis dažniau darbdaviai ieško ne viena, bet keliomis užsienio 
kalbomis laisvai kalbančių žmonių. Europos Sąjungos institucijos nuolat skelbia vertėjų konkursus, 
kur vienas iš reikalavimų yra mokėti bent dvi užsienio kalbas. Tad ši programa – tai bandymas 
reaguoti į šiuolaikinės rinkos poreikius. Studentas ruošiamas kaip anglų filologijos specialistas, turintis 
komunikacinius anglų kalbos gebėjimus C1.2 lygiu, gebantis vartoti kitą užsienio kalbą B1.2 lygiu. 
Studentas turi galimybę rinktis vis populiarėjančią prancūzų kalbą, niekuomet savo pozicijų 
neužleidžiančią rusų kalbą ar vieną iš labiausiai Europoje paplitusių vokiečių kalbą. Intensyvūs 
praktiniai dviejų kalbų mokymosi užsiėmimai derinami su platesnį filologinį universitetinį 
išsilavinimą suteikiančiais dalykais – kalbotyra, studijuojamų šalių literatūra, kultūra, politika ir kt. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6121NX008 
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 
Studijų kryptis: Anglų filologija 
Studijų trukmė: NL - 4 metai 
Programos apimtis kreditais: 240 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: humanitarinių mokslų bakalauras 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės kalba  BUD 6 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
Dabartinė anglų kalba 1: 
   Žodyno plėtra 
   Rašymas 
   Literatūrinio teksto analizė 

 SKD 8 

Anglų kalbos gramatika 1  SKD 4 
Anglų kalbos fonetika  SKD 4 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 1  GKD 5 
Iš viso:    30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kalbotyros įvadas SKD 4 
Dabartinė anglų kalba 2: 
   Žodyno plėtra 
   Rašymas 
   Literatūrinio teksto analizė 

 SKD 7 

Anglų kalbos gramatika 2  SKD 4 
Anglų kalbos fonetika ir fonologija  SKD 4 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 2  GKD 5 
Prancūzų / rusų / vokiečių kalbos gramatika 1  GKD 3 
Filosofija  BUD 3 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė anglų kalba 3: 
   Žodyno plėtra  
   Rašymas  
   Literatūrinio teksto analizė 

 SKD 9 

Anglų kalbos gramatika 3 SKD 6 
Lotynų kalba  BUD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 3  GKD 9 
Prancūzų / rusų / vokiečių kalbos gramatika 2  GKD 3 
Iš viso:   30 
  
  



 
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė anglų kalba 4:  
   Žodyno plėtra  
   Rašymas  
   Literatūrinio teksto analizė 

 SKD 11 

Anglų kalbos gramatika 4  SKD 5 
Didžiosios Britanijos / JAV šalityra  SKD 5 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 4  GKD 6 
Prancūzų / rusų / vokiečių kalbos gramatika 3  GKD 3 
Iš viso:   30 
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kalbinė komunikacija 1 SKD 12 
Anglų kalbos leksikologija  SKD 3 
Anglų kalbos gramatika ir jos teorija  SKD 3 
Britų literatūra  SKD 4 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 5  GKD 5 
Prancūzų / rusų / vokiečių kalbos gramatika 4  GKD 3 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kalbinė komunikacija 2 SKD 5 
Kalbinė praktika  P 15 
Amerikiečių literatūra  SKD 3 
Mokslinio tiriamojo darbo įvadas  SKD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 6  GKD 4 
Iš viso:   30 
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Mokslo kalba SKD 10 
Bakalauro darbo projektas  BD 3 
Pasirenkamasis anglų kalbos dalykas  SKD 4 
Vertimo pagrindai 1  SKD 5 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 7  GKD 6 
Prancūzijos / Rusijos / Vokietijos šalityra  GKD 3 
Iš viso:   30 
  
  



VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Vertimo pagrindai 2  SKD 3 
Medijų kalba SKD 3 
Įvadas į anglų kalbos istoriją SKD 3 
Dabartinė prancūzų / rusų / vokiečių kalba 8 GKD 3 
Anglų kalbos stilistika SKD 3 
Baigiamasis bakalauro darbas  BD 15 
Iš viso:   30 
  
 
Programos tikslas 
  
Anglų filologijos ir kitos užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) bakalauro studijų programos 
tikslas – rengti šiuolaikinės visuomenės diktuojamą poreikį tenkinančius filologijos bakalaurus, gerai 
mokančius dvi užsienio kalbas (anglų (C1.2) ir prancūzų arba rusų, arba vokiečių (B1.2)), gebančius 
profesinėje ir mokslinėje veikloje taikyti studijų metu įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 
  
Siekiami studijų rezultatai 
  
Baigęs šias bakalauro studijas studentas gebės: 

● vartoti anglų kalbą C1.2 lygiu (aktyvieji ir pasyvieji gebėjimai); 
● vartoti prancūzų/rusų/vokiečių kalbą (B1.2) lygiu (aktyvieji ir pasyvieji gebėjimai); 
● perteikti informaciją, versdamas iš anglų į valstybinę kalbą ir atvirkščiai; 
● taikyti įgytas lingvistines, literatūrines ir kultūrines žinias; 
● atlikti filologinius tyrimus; 
  
Praktikos 
  
Studijų metu numatyta 15 kreditų kalbinė praktika ketvirtais studijų metais (6 semestre). Studentams 
rekomenduojama atlikti ją užsienyje pagal ERASMUS + programą. 
  
Tarptautiškumas 
  
Pagal ERASMUS+ programą studentai turi galimybę 1-3 semestrus studijuoti įvairiuose Europos 
universitetuose, gaudami nustatyto dydžio stipendijas. ERASMUS programoje gali dalyvauti visi 
aukštesnio nei I kurso VDU Švietimo akademijos bakalauro studijų studentai. Anglų filologijos ir 
kitos užsienio kalbos studentai gali vykti į Lenkijos Ostravos, Kazimierz Wielki, Jagiellonski, 
Varšuvos ir Bialystoko universitetus, Prancūzijos Limožo ir Vakarų Bretanės universitetus, Belgijos 
Saint-Louis universitetą, Turkijos Dumlupinar ir Fatih universitetus, Vengrijos Eszterhazy Karoly 
koledžą, Vokietijos Humboldt, Greifswald ir Erfurto universitetus, Italijos Modenos universitetą ir kt. 
institucijas. 
  
Į Anglų filologijos ir kitos užsienio kalbos studijų programą atvyksta daug ERASMUS studentų iš kitų 
šalių, o tai leidžia studentams plėsti kitų kultūrų pažinimą, užmegzti ryšių su kitų šalių studentais ir 
keistis gerąja patirtimi. 
 


