
 

  
 

ANGLŲ FILOLOGIJA  
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Anglų filologijos magistro studijų programos tikslas – rengti Lietuvos darbo rinkai konkurencingus 
anglų filologijos specialistus, sudaryti magistrantūros studentams sąlygas įgyti moksliniais tyrimais 
grindžiamą kultūros, mokslo ir naujų technologijų lygį atitinkantį magistro kvalifikacinį laipsnį. Šio 
tikslo siekiama atsižvelgiant į Lietuvos švietimo sistemai keliamus reikalavimus, į darbo rinkos 
situaciją, taip pat į darbdavių interesus ir magistrantų poreikius, skatinant ir padedant studentams 
ugdytis studijų programoje numatytas kompetencijas ir įgyti žinias. 
Būsimieji anglų filologijos magistrai studijuoja, kaip atlikti kalbos mokslinius tyrimus, juos 
apibendrinti ir skleisti rezultatus, atskleisti kalbos savybes, įvaldyti tyrimo metodikas, gebėti veikti 
žinių ir informacijos sraute, taikant pažangius tyrimo metodus ir informacines technologijas. 
Magistrantai įgis teorinių kalbotyros žinių, gebės apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus; 
bendrausi su kolegomis ir mokslinio darbo vadovu, kartu sprendžiant mokslines tyrimo problemas. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6211NX006 
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 
Studijų kryptis: Anglų filologija 
Studijų trukmė: NL - 2 metai 
Programos apimtis kreditais: 120 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: humanitarinių mokslų magistras 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
 
I semestras 
  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Profesinės kalbos  1MD 8 
Šiuolaikinė prancūzų/vokiečių k.  PDF 3 
APD 1  PDF 5 
APD 2  PDF 4 
Lingvistinės teorijos 1: 
  1. Sociolingvistika 
  2. Psicholingvistika 

 1MD 
10: 
5 
5 

Iš viso:    30 
  
II semestras 
  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Magistro darbas 1 PD 3 
Šiuolaikinė prancūzų/vokiečių k.  PDF 3 
Lingvistinės teorijos 2: 
  1. Pragmatika  
  2. Semantika 
  3. Kognityvinė lingvistika 

1MD 
15: 
5 
5 
5  

Užsienio kalbų didaktika  1MD 6 
Mokslo kalba  1MD 3 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Magistro darbas 2  BD 3 
Mokslinio tiriamojo darbo metodologija  1MD 5 
Lingvistinės teorijos 3: 
  1. Tekstynų lingvistika 
  2. Kontrastyvinė sintaksė 
  3. Diskurso lingvistika 

 1MD 
15: 
5 
5 
5 

Pedagoginė tiriamoji praktika  PP 10 
Iš viso:   33 
  
 
 
 
IV semestras 
  



Pavadinimas Kodas Kreditai 
Magistro darbas  BD 27 
Iš viso:   27 
  
Alternatyviai pasirenkami dalykai 
  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Germanų kalbų istorinė raida   4 
Semantinė sintaksė   4 
Generatyvinė gramatika   5 
Leksikografija   5 
Kalbos instinktas   5 
 
 
Programos tikslas 
  
Programos tikslingumas grindžiamas tuo, kad šalies gimnazijose, neuniversitetinėse aukštosiose 
mokyklose, kolegijose, universitetuose turi dirbti aukštesnės kvalifikacijos, t.y. magistrantūros studijas 
baigę, specialistai. Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai savo mokyklų mokytojų kontingentą stengiasi 
papildyti magistrantūros studijas baigusiais specialistais. Europos sąjungoje, mokslininkams 
humanitarams, įgijusiems užsienio kalbų studijų dalykinę-metodinę kvalifikaciją, atsiveria naujos 
anglų ir lietuvių kalbų lyginimo tyrimų galimybės, leidžiančios giliau suvokti Lietuvos etninį turinį, 
socialinį kultūrinį paveldą, istorinį identitetą ir tuo kvalifikuotai pasiremti tiek ugdymo procesuose, 
tiek šviečiamojoje veikloje. Programa išsiskiria iš kitų panašaus profilio anglų filologijos specialistus 
rengiančių programų, jog be kalbinių žinių ir ugdomų kompetencijų studentai patobulina ir įgyja naujų 
pedagoginių kompetencijų ir įgūdžių, atlieka pedagoginę tiriamąją praktiką aukštojoje mokykloje. 
  
Karjeros galimybės 
Programą baigę absolventai gali dirbti anglų kalbos mokytojais bendrojo ugdymo mokyklose ir 
gimnazijose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose; dirbti pedagogais ir veiklos organizatoriais 
kalbų mokymo ir kt. pobūdžio centruose, moksliniais bendradarbiais mokslo įstaigose, su Europos 
sąjungos veikla susijusiose organizacijose Lietuvoje ir užsienyje. 
Taip pat absolventai gali studijuoti humanitarinių mokslų (filologijos) ir socialinių mokslų 
(edukologijos) doktorantūroje.  
Anglų filologijos magistro studijų programą baigę magistrai taip pat gali pritaikyti įgytas žinias 
dirbdami įvairiose kultūros, švietimo, mokslo, žiniasklaidos, turizmo srityse, tarptautinio 
bendradarbiavimo institucijose. 
 
 
 
Mokslinė tiriamoji praktika 
Magistrantai atlieka pedagoginę tiriamąją praktiką universitete, vadovaujant praktikos vadovui. 
Pedagoginės tiriamosios praktikos tikslas – skatinti magistrantūros studijų programos studentus toliau 
plėtoti bendrąsias ir dalykines kalbos komunikacines kompetencijas, jas taikant savo praktinėje 
pedagoginėje tiriamojoje veikloje. Atliekant pedagoginę tiriamąją praktiką universitete, integruojami 



jau įgyti studijuojamos kalbos komunikaciniai gebėjimai, didaktikos žinios ir bakalauro pedagoginės 
tiriamosios praktikos metu įgyta patirtis vidurinėje mokykloje, adaptuojant ją darbui suaugusiųjų 
auditorijoje. Pedagoginės tiriamosios praktikos metu siekiama didesnio pedagoginio darbo 
efektyvumo ir lankstumo, atsižvelgiant į konkrečios studijų programos keliamus reikalavimus ir 
universiteto studentų grupės ypatumus. Siekiama, kad magistrantas gebėtų taikyti įgytas teorines 
žinias ir sukauptą praktinę medžiagą auditorijoje pagal studentų poreikius ir didaktines nuostatas, 
pasirengtų dirbti su suaugusiųjų auditorija. 
Programos tarptautiškumas 
Studijuodami Anglų filologijos programoje studentai gali dalyvauti ERASMUS programos mainuose, 
pagal kurią galima išvykti studijuoti vienam arba dviem semestrams į užsienio šalių universitetus, su 
kuriais VDU pasirašęs bendradarbiavimo sutartis. Anglų filologijos 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 kitas institucijas. 
 


