
 

  
TAIKOMOJI LINGVISTIKA IR TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA 

 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos magistrantūros programa turi ryškų socialinį 
kultūrinį komponentą, kuris atlieka integruojančios jungties funkciją, ugdant lingvistikos magistrą ir 
rengiant jį sociokultūrinės mediacijos procesams. Šia programa siekiama rengti lingvistinio profilio 
specialistus, gebančius kūrybiškai panaudoti įgytas žinias bei gebėjimus ir prisitaikyti prie kintančių 
darbo rinkos sąlygų, įgyvendinančius mokymosi visą gyvenimą nuostatas, inicijuojančius nuolat 
besimokančios bendruomenės plėtotę ir išnaudojančius lingvistinių tyrimų galimybes, kurios sudaro 
sąlygas giliau suvokti Lietuvos etninį turinį, socialinį kultūrinį paveldą, istorinį identitetą ir įgytas 
žinias pritaikyti mokslinėje, šviečiamojoje, kultūrinėje, socialinėje veikloje. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6211NX011 
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 
Studijų kryptis: Lingvistika 
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 
Kultūros ir tarpkultūrinės komunikacijos teorija 1MD 6 
Taikomoji lingvistika I:  
   Sociolingvistika  
   Semantika  
   Psicholingvistika 

1MD 
15: 
5 
5 
5 

Kultūrinių elementų raiška tarpkalbinėje komunikacijoje 1MD 5 
Lingvistikos tyrimų metodai 1MD 3 
Iš viso:    30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Taikomoji lingvistika II:  
   Kognityvinė lingvistika  
   Pragmatika  
   Funkcinė gretinamoji lingvistika 

1MD 
 15: 
5 
5 
5 

 Neverbalinė semiotika 1MD  6 
 APD (lingvistikos) PDF  6 
 Magistro darbas BD  3 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Taikomoji lingvistika III:  
Diskurso lingvistika  
Retorika  
Tekstynų lingvistika 

1MD 
15: 
5 
5 
5 

Lingvokultūrologija 1MD 6 
 APD (tarpkultūrinės komunikacijos) PDF  6 
 Magistro darbas BD  3 
Iš viso:   30  
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Projektinis darbas BD  6 
 Magistro darbas BD  24 
Iš viso:   30 
  
  



 
Pasirenkamieji dalykai (filologinis blokas) 
2 semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Intonacinė tipologija PDF  6 
Leksikografija PDF  6 
Terminologija PDF 6 
Vertimo teorija ir praktika PDF 6 
Užsienio kalbų didaktika PDF 6 
  
Pasirenkamieji dalykai (tarpkultūrinės komunikacijos blokas) 
3 semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Etnologija PDF 6 
Kalbos etiketas ir tarpkultūrinė komunikacija PDF 6 
Baltų ir slavų kultūriniai diskursai PDF 6 
 Kalbos instinktas PDF 6 
Reklamos semiotika PDF 6 
 
Studijų programos tikslas 
 
Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos magistrantūros programa siekia šio 
kompleksinio tikslo – parengti profesionalų humanitarinių mokslų lingvistikos magistrą, kuris gebės: 
a) taikyti įgytas kalbos, kultūros, komunikacijos ir naujų technologijų žinias ir gebėjimus profesinėje 
veikloje, susijusioje su taikomąja ir gretinamąja lingvistika, tarpkultūriniu bendradarbiavimu, ir 
sėkmingai vykdyti profesionalią veiklą daugiatautėje ir nuolat besikeičiančioje visuomenėje. 
b) sėkmingai konkuruoti su kitais specialistais, įgijusiais moksliniais tyrimais grindžiamą kultūros, 
mokslo ir naujų technologijų lygį atitinkantį magistro kvalifikacinį laipsnį. 
 
Siekiami programos rezultatai 
 
Baigęs šias magistro studijas studentas: 

● Išmanys (taikomosios) lingvistikos bei tarpkultūrinės komunikacijos teorijas; 
● Gebės analizuoti socialinius, kognityvinius, psichologinius kalbos, jos produkavimo ir 

supratimo aspektus; 
● Gebės lyginti ir interpretuoti skirtingų šalių, socialinių grupių kultūrinius ir jų sąlygojamus 

kalbinius (kognityvinius, diskursinius) komunikacijos ypatumus; 
● Gebės kritiškai vertinti ir taikyti įgytas taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės 

komunikacijos žinias; 
● Gebės atlikti mokslinius lingvistinius ir tarpkultūrinės komunikacijos tyrimus. 

  



Karjeros galimybės 
 
Baigęs šią programą absolventas gali realizuoti šias karjeros galimybes: 

● studijuoti doktorantūroje.  
● dirbti bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose, kolegijose ir universitetuose, veiklos 

organizatoriumi švietimo įstaigose, moksliniais bendradarbiais mokslo įstaigose; 
● dirbti su tarptautine veikla susijusiose organizacijose Lietuvoje ir užsienyje; 
● pritaikyti įgytas žinias dirbant įvairiose kultūros, švietimo, mokslo, žiniasklaidos, turizmo 

srityse, tarptautinio bendradarbiavimo institucijose. 
 
Tarptautiškumas 
 
Studijuodami Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos magistrantūros programoje 
studentai gali dalyvauti ERASMUS+ programos mainuose, pagal kurią gali išvykti studijuoti vienam 
arba dviem semestrams į užsienio šalių universitetus, su kuriais VDU pasirašęs bendradarbiavimo 
sutartis. Iš viso VDU yra sudaręs 90 ERASMUS dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su Europos 
erdvės aukštojo mokslo įstaigomis. Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos 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. 
 
 
 
 
 
 
 


