
 

  
 

LENKŲ FILOLOGIJA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Lenkų filologijos studijų programa suteikia galimybę ne tik puikiai išmokti bendrauti lenkų kalba, 
pažinti Lenkijos kultūrą, lenkų ir lietuvių tarpkultūrinius ryšius, bet ir įgyti pedagoginį pasiruošimą 
perteikti šias žinias kitiems. Baigus šią studijų programą gaunami du bakalauro laipsniai (lenkų 
filologijos ir dalyko pedagogikos) ir mokytojo kvalifikacija. Skirtingų dalykų blokai užtikrina gana 
įvairiapusišką profesinį pasirengimą karjerai, kuris leidžia absolventams sėkmingai dirbti ne tik 
bendrojo lavinimo mokyklose, bet ir kitose švietimo ir kultūros įstaigose, tarptautinėse įmonėse, o taip 
pat tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose. 
Studijų kalba – lenkų ir lietuvių. Į lenkų filologijos bakalauro studijų programą priimami lenkų, o taip 
pat lietuvių ir rusų mokyklų absolventai, pasirengę studijuoti lenkų dėstoma kalba. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 612X13010 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: NL - 4 metai 
Programos apimtis kreditais: 240 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: dalyko pedagogikos, lenkų filologijos 
bakalauras, pedagogas 
 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
 I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės užsienio kalba BUD 6 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
Specialybės kalba  BUD 3 
Dabartinė lenkų kalba 1  1MD 6 
Lenkų literatūra 1  1MD 5 
Literatūros mokslo įvadas  1MD 4 
Kalbos kultūra  1MD 3 
Iš viso:    30 
  
 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ugdymo filosofija BUD 3 
Sveikatos ugdymas  PSD 3 
Bendroji ir raidos psichologija  PSD 3 
Kalbotyros įvadas  PDF 5 
Lenkijos kultūra ir istorija  1MD 4 
Dabartinė lenkų kalba 2  1MD 6 
Lenkų literatūra 2  1MD 6 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Edukacinė ir specialioji psichologija PSD 5 
Pedagogika  PSD 5 
Krašto pažinimas  PDF 4 
Rašytinės kalbos kultūra  PDF 3 
Dabartinė lenkų kalba 3  1MD 5 
Lenkų literatūra 3  1MD 5 
Pasirenkamas dalykas  PDU 3 
Iš viso:   30 
  
  



IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika PSD 3 
Pedagogo asistento praktika  PP 6 
Literatūrologijos / kalbotyros kursinis darbas  PDF 4 
Retorikos pagrindai  PDF 4 
Lenkų literatūra 4  1MD 5 
Dabartinė lenkų kalba 4  1MD 5 
Pasirenkamas dalykas  PDU 3 
Iš viso:   30 
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dalyko didaktika 1  PSD 5 
Slavų kalbų raida / Kalbų kontaktai  PDF 4 
Vaikų ir jaunimo literatūra  PDF 4 
Dabartinė lenkų kalba 5  1MD 6 
Lenkų literatūra 5  1MD 8 
Pasirenkamas dalykas  PDU 3 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui PP 12 
Dalyko didaktika 2  PSD 3 
Vertimo pagrindai  PDF 3 
Dabartinė lenkų kalba 6  1MD 6 
Lenkų literatūra 6  1MD 6 
Iš viso:   30 
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Savarankiška pedagoginė praktika PP  12 
 Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  PSD  3 
 Istorinės gramatikos pagrindai  PDF  3 
 Kultūrinės veiklos vadyba / Lenkų ir lietuvių gretinamoji leksikologija  PDF  4 
 Lenkų literatūra 7  1MD  5 
 Baigiamojo darbo projektas  BD  3 
Iš viso:   30 
  
  



VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Literatūros teorija / Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai  PDF  4 
 Teksto lingvistikos pagrindai  PDF  3 
 Stilistika / Etnolingvistika  PDF  3 
 Lenkų literatūra 8  1MD 4 
 Lietuvos lenkų literatūra / Lenkų ir lietuvių gretinamoji gramatika  PDF 4 
Baigiamasis darbas  BD 12 
Iš viso:   30 
  
Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 
Lenkų filologijos studijų programa suteikia galimybę ne tik puikiai išmokti bendrauti lenkų kalba, 
pažinti Lenkijos kultūrą, lenkų ir lietuvių tarpkultūrinius ryšius, bet ir įgyti pedagoginį pasiruošimą 
perteikti šias žinias kitiems. Baigus šią studijų programą gaunami du bakalauro laipsniai (lenkų 
filologijos ir dalyko pedagogikos) ir mokytojo kvalifikacija. Skirtingų dalykų blokai užtikrina gana 
įvairiapusišką profesinį pasirengimą karjerai, kuris leidžia absolventams sėkmingai dirbti ne tik 
bendrojo lavinimo mokyklose, bet ir kitose švietimo ir kultūros įstaigose, tarptautinėse įmonėse, o taip 
pat tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose. 
Studijų kalba – lenkų ir lietuvių. Į lenkų filologijos bakalauro studijų programą priimami lenkų, o taip 
pat lietuvių ir rusų mokyklų absolventai, pasirengę studijuoti lenkų dėstoma kalba. 
 
Siekiami studijų rezultatai 
 
Baigę lenkų filologijos bakalauro studijų programą absolventai: 

● Gebės taisyklingai ir veiksmingai bendrauti lenkų kalba įvairiuose kontekstuose, gebės kurti 
įvairių žanrų tekstus, parinkdami tinkamą kalbos stilių bei komunikacinę strategiją, įgis 
vertimo į lenkų kalbą įgūdžius. 

● Gebės analizuoti lenkų kalbą įvairiais aspektais, suvoks kalbą kaip istoriniame, socialiniame ir 
kultūriniame kontekste kintantį reiškinį. 

● Pažins lenkų literatūrą ir istoriją, Lenkijos ir pietryčių Lietuvos kultūrą, gebės interpretuoti 
lenkų literatūros ir kultūros reiškinius, gebės inicijuoti kultūrinę veiklą visuomenėje. 

● Įgis mokytojo profesijos kompetencijas: gebės kūrybiškai taikyti teorines edukologijos šakų 
žinias lenkų kalbos mokytojo darbe; gebės projektuoti savo profesinę karjerą. 

● Įgis mokslinio tiriamojo darbo gebėjimų ir įgūdžių pagrindus, gebės tinkamai vartoti 
literatūrologijos ir lingvistikos sąvokas, bus pasiruošę tęsti studijas magistrantūroje. 

 
Praktikos 
  
Gerą pedagoginį pasirengimą užtikrina įvairiose mokyklose atliekama pedagoginė praktika (II kurse – 
pedagogo asistento praktika, III – pedagoginė praktika globojant mentoriui, IV – savarankiška 
pedagoginė praktika), palaipsniui rengianti studentą pedagogo karjerai. III ir IV kurse praktikos 
atliekamos dažniausiai Vilniaus miesto mokyklose, globojant aukščiausios kvalifikacijos lenkų kalbos 
mokytojams (ekspertams, metodininkams ir vyr. mokytojams su didele profesionalia patirtimi). 
 
Taip pat studijų metu rengiamos kalbinės praktikos Lenkijoje, suteikiančios sąlygas ir galimybę lavinti 
studentų kalbinę kompetenciją bei įgūdžius.     
 



Tarptautiškumas 
 
Lenkų filologijos programos studentams suteikiama galimybė pagal Erasmus programą vykti mokytis 
į daugelį universitetų Lenkijoje ir kitose šalyse. Studentai aktyviai dalyvauja Erasmus/Socrates mainų 
programoje, dažniausiai renkasi studijas Lenkijoje: vyksta į Krokuvos pedagoginį universitetą, 
Vroclavo universitetą, Varšuvos universitetą. Kai kurie pasinaudoja galimybe vienam semestrui vykti į 
Ostravos universitetą Čekijoje. 
 
Taip pat Lenkų filologijos studentai kiekvieną vasarą gali dalyvauti lenkų kalbos ir kultūros kursuose, 
kuriuos rengia Liublino, Varšuvos, Katovicų ir kt. universitetai. 
 
Kasmet IV kurso studentai kartu su moksliniu konsultantu (Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centro 
dėstytoju) dviem savaitėms vyksta į Vroclavo universitetą; ten jie lanko to universiteto lenkų 
filologijos užsiėmimus, kaupia medžiagą ir universiteto bibliotekose individualiai studijuoja mokslinę 
literatūrą, ruošiant filologijos baigiamąjį darbą, lavina kalbos vartojimo įgūdžius įvairiose 
komunikacinėse situacijose. 
 
Studijų procesą taip pat praturtina įvairių Lenkijos, Čekijos, Vokietijos ir kt. aukštųjų mokyklų 
dėstytojų ir profesorių paskaitos ir užsiėmimai. 
 
 
 
 
 


