
 

  
 

VOKIEČIŲ FILOLOGIJA 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Vokiečių filologijos bakalauro studijų programos tikslas – parengti vokiečių kalbos pedagogą, turintį 
komunikacinius vokiečių kalbos gebėjimus C1 lygiu. 
 
Studijuodami vokiečių filologiją, Jūs ne tik puikiai išmoksite vokiečių kalbą, bet ir įgysite teorinių 
žinių apie šią kalbą, susipažinsite su vokiškai kalbančių šalių kultūra, literatūra ir istorija. Jūs įgysite 
pedagogo kvalifikaciją ir gebėsite taikyti teorines psichologijos, edukologijos, sveikatos ugdymo, 
vokiečių kalbos didaktikos žinias dalyko pedagogo darbe. 
 
Vokiečių filologijos bakalauro studijų programa skirta ne tik besimokiusiems vokiečių kalbos 
mokykloje, bet ir tiems, kurie jos nesimokė. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 612X13014 
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, vokiečių filologijos 
bakalauras, pedagogas 
 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI  
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės kalba BUD 6 
Lotynų kalba BUD 3 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija BUD 3 
Dabartinė vokiečių kalba 1 1MD 9 
Fonetika 1MD 4 
Gramatika 1 1MD 5 
Iš viso:    30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Bendroji ir raidos psichologija PSD 3 
Ugdymo filosofija BUD 3 
Sveikatos ugdymas PSD 3 
Dabartinė anglų vokiečių kalba 2 1MD 8 
Fonetika ir fonologija 1MD 4 
Gramatika 2 1MD 5 
Kalbotyros įvadas PDF 4 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Edukacinė ir specialioji psichologija PSD 5 
Pedagogika PSD 5 
Dabartinė vokiečių kalba 3 1MD 10 
Gramatika 3 1MD 7 
Pasirenkamas dalykas PDU 3 
Iš viso:   30 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 



Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika PSD 3 
Šalityra PDF 7 
Pedagogo asistento praktika PP 6 
Dabartinė vokiečių kalba 4 1MD 6 
Gramatika 4 1MD 5 
Pasirenkamas dalykas PDU 3 
iš viso:   30 
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dalyko didaktika PSD 5 
Dabartinė vokiečių kalba 5 1MD 8 
Gramatika ir jos teorija PDF 3 
Literatūra PDF 4 
Privalomai pasirenkamas dalykas (2-oji užsienio kalba) 1 PDF 3 
Leksikologija PDF 4 
Pasirenkamas dalykas PDU 3 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ankstyvojo užsienio klb. ugdymo didaktika PSD 3 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui PP 12 
Literatūra PDF 4 
Dabartinė vokiečių kalba 6 1MD 5 
Pasirenkamas dalykas (2-oji užsienio kalba) 2 PDF 3 
Mokslinio tiriamojo darbo įvadas PDF 3 
Iš viso:   30 
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Savarankiška pedagoginė praktika PP 12 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas PSD 3 
Bakalauro darbo projektas iš kalbos/literatūros BD 3 
Dabartinė vokiečių kalba 7 1MD 6 
Stilistika PDF 3 
Pasirenkamas dalykas (2-oji užsienio kalba) 3 PDF 3 
Iš viso:   30 
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Vertimo pagrindai PDF 4 



Dabartinė vokiečių kalba 8 1MD 8 
Įvadas į kalbos istoriją PDF 3 
Pasirenkamas dalykas (2-oji užsienio kalba) 4 PDF 3 
Baigiamasis bakalauro darbas BD 12 
Iš viso:   30 
  
Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 
Visame pasaulyje paplitusi vokiečių kalba yra pirmoji ir antroji kalba apie 125 milijonams žmonių. 
Vien Europoje apie 100 mln. žmonių vokiečių kalba yra gimtoji kalba ir pirmauja Europos Sąjungoje: 
kas kalba vokiškai, gali susikalbėti su kas ketvirtu ES piliečiu. Vokiečių kalba yra viena oficialių ES 
kalbų ir greta anglų ir prancūzų kalbų svarbiausia darbinė kalba. 
 
Baigę vokiečių filologijos bakalauro studijų programą, absolventai įgis specialybės kalbos filologinių 
žinių, gebės analizuoti kalbą įvairiais aspektais, mokės, supras ir gebės tinkamai vartoti bei aiškinti 
lingvistines sąvokas, išmanys kalbotyros kryptis ir metodologijas, įgis šiuolaikinės vokiečių kalbos 
žinių, atitinkančių C1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis bei antrosios užsienio kalbos 
komunikacinių gebėjimų, išmanys vokiečių literatūros ir kultūros aspektus. Studijos baigiamos 
vokiečių filologijos bakalauro darbu ir pedagoginių studijų baigiamuoju darbu. 
 
Siekiami studijų rezultatai 
 
Baigę šią studijų programą absolventai bus pasirengę profesinei karjerai įvairiose srityse – visų pirma 
kaip mokytojai bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose ugdymo institucijose. Vokiečių kalbos ir 
kultūros žinios padidins galimybes sėkmingai dirbti Vokietijos įmonėse Lietuvoje, turizmo ir kituose 
sektoriuose. 
 
Praktikos 
  
Studijų metu atliekamos trys pedagoginės praktikos: šešių savaičių pedagogo asistento praktika 
antraisiais studijų metais, aštuonių savaičių pedagoginė praktika globojant mentoriui trečiaisiais 
studijų metais ir aštuonių savaičių savarankiška pedagoginė praktika ketvirtaisiais studijų metais. 
Praktikos atliekamos bendrojo ugdymo mokyklose. Dalį praktikų galima atlikti Vokietijos 
Heidelbergo ir Liubeko miestų mokyklose. 
 
Tarptautiškumas 
 
Pasirinkę vokiečių filologijos studijas, studentai gali dalyvauti tarptautinėse ERASMUS mainų 
programose. Vokiečių filologijos studentai vyksta vieno ar dviejų semestrų studijoms į įvairias 
Vokietijos ir Austrijos aukštąsias mokyklas ir universitetus. Šios šalys siūlo aukščiausio lygio studijas 
patraukliuose ir kultūros požiūriu įvairiapusiškuose universitetiniuose miestuose. 
 
 
 
 


