
 

  
LYGINAMOJI LIETUVIŲ FILOLOGIJA 

 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Lyginamosios lietuvių filologijos magistro studijos yra kompleksinė mokslinių filologijos tyrinėjimų 
sritis, ypač aktuali moderniame humanitarinių mokslų diskurse. Ši studijų programa skatina 
lyginamuosius tyrinėjimus, prisideda prie lituanistikos mokslo tarptautiškumo stiprinimo. Ši programa 
inovatyvi savo daugialypiu sinchronizmu: ji telkia dėmesį į tarpdisciplininius ryšius, gilina tradicines 
ir aktualizuoja šiuolaikines kultūrų sąsajas. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6211NX009 
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 
Studijų kryptis: Lietuvių 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 
Šiuolaikinės filologijos tyrimų teorijos  1MD 6 
Literatūros komparatyvistika  1MD 6 
Modernioji XX a. lietuvių literatūra  1MD 7 
Lietuvių ir Vakarų Europos literatūrų ryšiai  1MD 7 
Skaitymo strategijų analizė  1MD 4 
Iš viso:    30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Lyginamoji baltų ir skandinavų filologija  1MD 7 
Lyginamoji baltų ir slavų filologija  1MD 7 
Lyginamoji postkolonijinė kritika  1MD 6 
Teksto kūrimo teorija ir praktika  1MD 6 
Tiriamasis darbas  1MD 4 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kognityvinis literatūros matmuo  1MD  6 
Tarpkultūrinė komunikacija: literatūra ir medijos  1MD 6 
Literatūros semiotika  1MD 6 
Kviestinio lektoriaus kursas  1MD 6 
Alternatyviai pasirenkamas dalykas  1MD 6 
Iš viso:   30 
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Magistro darbas  1MD 30 
Iš viso:   30 
  
 
Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 
Lyginamosios lietuvių filologijos magistro studijų programos tikslas – parengti literatūrologijos 
magistrus – švietimo ir kultūros specialistus, gebančius modernios Europos sąlygomis įgyti, 
demonstruoti ir viešinti moksliškai aktualias ir pagrįstas bendrakultūrines, profesines, specialiąsias 
dalyko ir bendrąsias kompetencijas, žiniomis, įgūdžiais ir gebėjimais operuoti studijų kryptyje ir toliau 
plėtoti ir taikyti idėjas mokslinių tyrimų kontekste. 
 
 



Karjeros galimybės 
 
Baigę lietuvių filologijos magistrantūrą absolventai gebės integruoti žinias, panaudoti mokymosi 
įgūdžius, kurie leis motyvuotai ir racionaliai siekti inovatyvių įžvalgų. Absolventai galės dirbti 
gimnazinėse klasėse, leidyklose, redakcijose, tęsti studijas lyginamųjų sinchroninės ir diachroninės 
filologijos studijų ar kitos panašaus pobūdžio doktorantūros programose. 
  
Tarptautiškumas 
 
Magistrantams paskaitas skaito profesoriai iš įvairių užsienio universitetų. 
 
Studentai turi galimybę pagal Erasmus mainų programą išvykti į bet kurią ES šalį. Studentai gali 
dalyvauti ir Erasmus vasaros praktikoje ES šalyse. VDU yra pasirašęs Erasmus bendradarbiavimo 
sutartis su Masaryko universitetu (Čekija, Brno), Paryžiaus nacionaliniu rytų kalbų ir civilizacijų 
institutu (Prancūzija), Dumlupinaro (Turkija), Greifsvaldo (Vokietija), Latvijos, Tartu (Estija), 
Varšuvos (Lenkija), Vroclavo (Lenkija) ir kitais universitetais. Į VDU Švietimo akademiją atvyksta 
daug Erasmus studentų, studentų iš pasaulio Baltistikos centrų bei pagal dvišales partnerystės sutartis. 
Taip pažįstamos kitų šalių kultūros, užmezgami akademiniai ryšiai, keičiamasi gerąja patirtimi. 
 
Praktikos 
 
Lietuvių filologijos studentams per ketverius bakalauro studijų metus sudaromos sąlygos sąmoningai 
ir aktyviai rengtis būsimai lietuvių kalbos mokytojo profesijai atliekant tris pedagogines praktikas: 
pedagogo asistento, praktiką globojant mentoriui ir savarankišką. Jų metu  atliekamos lietuvių kalbos 
ir literatūros didaktikos, edukologijos, psichologijos, sveikatos ugdymo užduotys ir nuosekliai ugdomi 
bei plėtojami būsimai savarankiškai profesinei pedagogo veiklai būtini specialieji profesiniai, 
tiriamieji, asmeniniai ir socialiniai gebėjimai bei vertybinės nuostatos, įgyjamos ir tobulinamos 
bendrakultūrinės, bendrosios, profesinės bei specialiosios lietuvių kalbos ir literatūros dalyko 
kompetencijos. Taip pat studentai turi galimybę atlikti pedagoginę praktiką užsienyje. 
 
Tarptautiškumas 
 
Studentai turi galimybę pagal Erasmus mainų programą išvykti į bet kurią ES šalį. Mokamos Erasmus 
ir Universiteto stipendijos, apgyvendinama. Studentai gali dalyvauti ir Erasmus vasaros praktikoje ES 
šalyse. VDU yra pasirašęs Erasmus bendradarbiavimo sutartis su Masaryko universitetu (Čekija, 
Brno), Paryžiaus nacionaliniu rytų kalbų ir civilizacijų institutu (Prancūzija), Dumlupinaro (Turkija), 
Greifsvaldo (Vokietija), Latvijos, Tartu (Estija), Varšuvos (Lenkija), Vroclavo (Lenkija) ir kitais 
universitetais. Į VDU Švietimo akademiją atvyksta daug Erasmus studentų, studentų iš pasaulio 
Baltistikos centrų bei pagal dvišales partnerystės sutartis. Taip pažįstamos kitų šalių kultūros, 
užmezgami akademiniai ryšiai, keičiamasi gerąja patirtimi. 
 
 
 


