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ĮVADAS 

 

Kiekvieno anglų filologijos studento ar praktiko, kurio darbinėje veikloje reikalingos anglų 

filologijos studijų metu ugdomos kompetencijos, siekis formaliojo ar savaiminio ir 

neformaliojo mokymosi būdu įgyti žinių bei gebėjimų atskleidžia asmens poreikį nuolat 

mokytis, gilinti anglų kalbos ir kultūros žinias bei tobulinti įvairius praktinius įgūdžius. 

Toks siekis yra neatsiejama anglų filologo veiklos dalis. 

Ši metodinė priemonė yra skirta aprašyti savaiminio ar neformaliojo mokymosi būdu įgytų 

gebėjimų bei žinių vertinimo metodiką. Pirmajame skyriuje nurodoma anglų filologijos 

studijų reikšmė ir svarba, veiklos sritys ir reikalingos kompetencijos; šio skyriaus pabaigoje 

taip pat aprašomi reikalavimai neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 

ir pripažinimo komisijai bei kandidatų priėmimo komisijai. Antrasis skyrius skirtas 

supažindinti su Klaipėdos universiteto anglų filologijos bakalauro studijų programa, 

ugdomomis filologo kompetencijomis, mokymosi tikslais bei studijų rezultatais. 

Trečiajame skyriuje pateikiamas išsamus anglų filologo kompetencijų vertinimo 

metodologijos aprašas su nuodugniais vertinimo metodų aprašais. Ketvirtajame skyriuje 

pateikta kandidatui skirta papildoma informacija, kuri padeda pasirengti savaiminiu ar 

neformaliuoju būdu įgytų gebėjimų bei žinių vertinimui. Naudodamas šią informaciją, 

kandidatas turi galimybę įsivertinti savo tinkamumą pripažinimui; čia taip pat pateiktos 

naudingos nuorodos į kitus svarbius šaltinius.   

Siekiant profesionaliai įvertinti tiek formaliuoju, tiek neformaliuoju ar savaiminiu būdu 

įgytas kompetencijas, pirmiausia svarbu aiškiai suvokti anglų filologui keliamus tikslus, 

išmanyti filologo veiklos sritis ir jo darbe reikalingas kompetencijas, apibrėžti mokymosi 

tikslus, vertinimo kriterijus bei aprašyti vertinimo užduotis. Todėl, kuriant Klaipėdos 

universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto anglų filologijos bakalauro studijų programos 

savaiminiu ar neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo metodiką, visų pirma 

siekiama išsamiai aprašyti anglų filologijos studijų programos tikslus, rezultatus, studijų 

dalykų vertinimo kriterijus.  

Metodikos reikšmingumą taip pat teigiamai įvertino ir socialinis partneris – Klaipėdos 

pramonininkų asociacija. 
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1
 

 

Ankstesnis mokymas(-is), neformalus ir savaiminis mokymas(-is) – mokymasis už 

formaliojo mokymo institucijų ribų, t. y. mokymasis per darbo patirtį, mokymai darbo 

vietoje, parengiamieji kursai, seminarai, savarankiškas mokymasis atliekant savanorišką 

darbą ir mokymasis per veiklą bendruomenėje. 

Ankstesnio mokymo(-si) vertinimas – sisteminis mokymosi akreditavimas, nustatant, ar 

ankstesnio mokymosi pasiekimai galėtų būti įskaityti studijų kreditais. Jis atliekamas 

savaiminio ir neformaliojo mokymosi rezultatus lyginant su standartais, keliamais tam 

tikram dalykui ar jo sandui. 

Mokymosi pasiekimas – tai, ką asmuo įgyja, sužino, išmoksta įvairioje mokymosi aplinkoje 

ir kas tampa asmeninių ar profesinių charakteristikų raiška. 

Bakalauras – kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas asmeniui, baigusiam nuosekliųjų 

universitetinių studijų pirmosios pakopos studijų programą; taip pat asmuo, turintis 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

Oficialus patvirtinimas (pripažinimas) – procedūra, taikoma tiems gebėjimams, kurie yra 

perkeliami iš vieno konteksto į kitą – iš laisvalaikio į darbą ar į formaliojo mokymo(si) 

procesą. Perkėlimo iš vieno konteksto į kitą palengvinimas yra svarbiausias motyvas 

siekiant įtraukti kuo didesnį įgūdžių skaičių į pripažinimo procesą. 

Portfolio (mokymosi pasiekimų aplankas) – vertinimui pristatoma mokymosi pasiekimų, 

įgytų įvairioje aplinkoje, visuma. 

Studijų dalykas – studijų objektas, kurį sudaro vienas ar keli nuosekliai dėstomi sandai. 

Studijų dalykai yra privalomi, alternatyviai pasirenkami ir laisvai pasirenkami. 

Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir 

studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1600 valandų atitinka 60 studijų kreditų (iki 

2011 m. rugsėjo 1 d. vartojama ši „studijų kredito“ sąvoka: „studijų kreditas – studijų masto 

matavimo vienetas, lygus 40 sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijose, 

savarankiško ir kt.) valandų, t. y. vienai jo darbo savaitei) (toliau – kreditas). 

Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir priemonių, akademinio ir 

profesinio personalo bei materialių sąlygų visuma, taip pat šios visumos aprašymas. 

Studijų sandas – studijų dalyko dalis, savarankiškas studijų objektas, galintis apimti įvairias 

studijų formas: paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas, seminarus, studijuojančiųjų 

savarankišką darbą, projektavimo darbus, praktikas, kitokias studijų formas bei studijų 

formų derinius. Studijų sandas studijuojamas vieną semestrą. 

Studijų rezultatų įskaitymas – Lietuvos ir užsienio valstybių aukštosiose mokyklose asmens 

pasiektų studijų rezultatų įskaitymas Klaipėdos universitete. 

                                                           
1 Pagrindinės sąvokos paimtos iš KU Senato 2011 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 11-52 Dėl neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo nuostatų pataisų patvirtinimo ir Klaipėdos universiteto 

studijų nuostatų, Klaipėda: KU leidykla, 2010.Prieiga internetu: http://www.ku.lt/wp-
content/uploads/2012/10/20101008_11_22.pdf [2013-07-22]. 
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1. ANGLŲ FILOLOGIJOS STUDIJŲ REIKŠMĖ, VEIKLOS SRITYS IR 

KOMPETENCIJOS 

 

1.1. Anglų filologijos studijų reikšmė ir svarba 

Žodis „filologija“ [gr. philologia – meilė žodžiui] tarptautinių žodžių žodyne suprantamas 

kaip „kalbos, literatūros ir tautosakos mokslų visuma“
2
. Vertinant tokį apibrėžimą tampa 

akivaizdu, jog filologijos samprata apima gana platų spektrą – kalbotyros (lingvistikos), 

literatūrologijos ir tautosakos mokslų visumą, tiriančią atskiras kalbas ar jų grupes. Anglų 

filologijos atveju, šis platus tyrimų laukas yra susiaurinamas iki anglų kalbos, literatūros ir 

tautosakos mokslų visumos. Visgi net ir šios siauresnės sampratos aprėptis yra labai plati. 

Todėl akivaizdu, kad nemažas iššūkis laukia tų, kurie bando apibrėžti anglų filologui 

reikalingas kompetencijas ir įsprausti jas į anglų filologijos studijų programos rėmus.  

Taigi anglų filologijos studijos apima ne tik anglų kalbos įgūdžių tobulinimą, bet ir įvairių 

lingvistinių reiškinių analizę bei angliškai kalbančių šalių kultūrų tyrinėjimus. Anglų 

filologijos studijos leidžia suvokti kalbų tarpusavio ryšius, kalbos raidą ir jos 

funkcionalumą, ugdo gebėjimus analizuoti kalbos ir kultūros problematiką, daryti įžvalgas, 

vertinti. 

Per anglų filologijos studijas siekiama formuoti kritiškai ir analitiškai mąstančią, atvirą, 

kūrybingą, tolerantišką ir aktyvią asmenybę, besimokančią visą gyvenimą, gebančią 

veiksmingai taikyti įgytas žinias ir komunikacines, tarpdalykines bei socialines 

kompetencijas Lietuvos ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse, konkuruoti aukšto lygio 

technologijų, gaminių bei paslaugų rinkoje. 

Anglų filologijos bakalauro studijų programos studijų rezultatai apima šiuos pasiekimus: 

suteikti teorinių žinių ir išmokyti jas tikslingai taikyti, ugdyti gebėjimus atlikti tyrimus, 

specialiuosius, socialinius bei asmeninius gebėjimus. Programos tikslai ir siekiami studijų 

rezultatai atitinka Lietuvos kvalifikacijų sandaros apraše
3
 VI lygio kvalifikacijai keliamus 

reikalavimus (tyrimų rezultatais pagrįstas plačias teorines žinias, jų taikymą, gebėjimą 

dirbti ir mokytis savarankiškai, planuoti ir analizuoti savo veiklą, prisitaikyti prie pokyčių) 

ir Studijų pakopų aprašą
4
, kuriame detalizuotos šios kvalifikacijos žinios ir jų taikymas, 

tiriamieji, specialieji, asmeniniai bei socialiniai gebėjimai. 

 

1.2. Anglų filologijos specialistų veiklos sritys 

Atsižvelgiant į tai, jog anglų filologijos studijų programa skirta ugdyti specialistus, Lietuvos 

profesijų klasifikatoriuje atitinkančius 2444 pogrupį
5
, studijų programos tikslai ir studijų 

rezultatai iš esmės yra orientuoti į filologų ir vertėjų atliekamas užduotis t. y. tarpininkauti, 

dirbti konsultantais ar vertėjais (tarpininkais) įdarbinimo ir turizmo agentūrose. 

Anglų filologijos studijų programą baigusiems absolventams, įgijusiems anglų filologijos 

bakalauro profesinę kvalifikaciją, suteikiamos galimybės toliau tęsti mokslus aukštesnėse 

                                                           
2 Tarptautinių žodžių žodynas. Prieiga internetu: http://www.terminai.lt/zodynas/filologija [2013-07-25].  
3 Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas. Patvirtintas LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, 
Nr. 56-2761).  
4 Studijų pakopų aprašas. Patvirtintas ŠMM ministro 2011-11-21 įsak. Nr. V-2212.  
5 Lietuvos profesijų klasifikatorius. Prieiga internetu: http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/?p=0 [2012-05-
01].  
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studijų pakopose arba siekti profesinės karjeros. Kaip apibrėžta KU HMF anglų filologijos 

studijų programoje, absolventai turi galimybę atlikti darbus, atitinkančius jų specializaciją, 

t. y. jie gali dirbti: 

 vertėjais, teksto redaktoriais; 

 gidais; ekskursijų vadovais; 

 sekretoriais-referentais; 

 biuro administratoriais; 

 užsienio ryšių darbuotojais; 

 anglų kalbos konsultantais įmonėje; 

 vertėjais bei tarpininkais įdarbinimo ar turizmo agentūrose. 

Turėdami išsamų anglų kalbos teorinių ir praktinių žinių pagrindą bei vertimo įgūdžių, šios 

programos bakalaurai yra pasirengę magistrantūros studijoms bet kuriame Lietuvos ar 

užsienio universitete arba vienų metų profesinėms anglų kalbos dalyko didaktikos 

studijoms, kurias baigę įgyja pedagogo kvalifikaciją ir gali dirbti:  

 bendrojo lavinimo ir gimnazijų anglų kalbos mokytojais,  

 po magistrantūros studijų – filologais tyrėjais, dėstytojais kolegijose, 

universitetuose. 

Praktika rodo, kad anglų filologijos diplomantai gali siekti sėkmingos karjeros Klaipėdos 

miesto savivaldybėje, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, vietinėse, 

tarptautinėse draudimo kompanijose, Klaipėdos miesto ir regiono turizmo informacijos 

biuruose, Lietuvos jūrų laivininkystėje ir kitose jūrinėse organizacijose, miesto ir 

regioniniuose dienraščiuose („Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, žurnalo „Jūra“ vertimo 

skyriuje) bei kitose miesto ar regiono institucijose ir įstaigose. 

KU anglų filologijos studijų programa atitinka universiteto strateginius tikslus užpildyti 

regiono darbo rinką, padėti per Klaipėdą plėtoti kultūrinius Europos Sąjungos šalių ir 

Lietuvos ryšius, gilintis į šio regiono šalių kalbas ir kultūras
6
. 

 

1.3. Anglų filologui būtinos kompetencijos 

Nuolat besikeičiančios darbo rinkos sąlygomis tampa sudėtinga nustatyti ir apibrėžti anglų 

filologui būtinas kompetencijas. Todėl, sudarant kompetencijų sąrašą, pasitelkiamos tiek 

universiteto dėstytojų, tiek darbdavių ir absolventų bendros pajėgos.  

Nustatant anglų filologijos studijų programos tikslus ir siekiamus studijų rezultatus, 

analizuojami įvairūs profesinės veiklos pasaulio tyrimų duomenys. 2010 m. peržiūrėjus 

anksčiau suformuluotus „Tuning“ bendrųjų kompetencijų sąrašus
7
, atsižvelgiant į Lietuvos 

aukštojo mokslo konteksto ypatumus, buvo sudarytas naujas jų sąrašas. Tuo tikslu taip pat 

buvo išstudijuota 2010 m. Eurobarometro darbdavių (verslo ir viešojo sektoriaus įmonių 

vadovų iš 27 ES valstybių-narių, Norvegijos, Islandijos, Kroatijos ir Turkijos) apklausa, 

kuria siekta nustatyti, kokie gebėjimai yra svarbūs įdarbinant asmenis su aukštuoju 

                                                           
6 Žr. Klaipėdos universiteto strateginį veiklos planą. Prieiga internetu www.ku.lt. 
7 Tuning Guide 2010, 21. 
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išsilavinimu
8
. Kaip labai svarbius gebėjimus darbdaviai įvardijo gebėjimą dirbti komandoje 

(bendradarbiauti) (67% visų apklaustųjų, 63% respondentų iš Lietuvos (LT)), dalykines 

kompetencijas (sector-specific skills) (62%, LT – 51%), darbo kompiuteriu įgūdžius (60%, 

LT – 68%), komunikacinius gebėjimus, gebėjimą prisitaikyti prie naujos situacijos (60% 

visų respondentų, LT – 62%). Daugiau nei 50% apklaustųjų minėjo raštingumą (gerus 

skaitymo ir rašymo gebėjimus) (59%, LT – 52%), gebėjimą analizuoti (58%, LT – 59%), 

gebėjimą spręsti problemas (58%, LT – 54%), gebėjimą planuoti ir organizuoti (53%, LT – 

54%), trečdalis (33%, LT – 36%) pabrėžė užsienio kalbų mokėjimo svarbą. Tarp gebėjimų, 

kurie bus svarbiausi artimiausius 5–10 metų, darbdaviai įvardijo šiuos: dalykinį 

pasirengimą (45%, LT – 42%), raštingumą ir gebėjimą dirbti kompiuteriu (43%, LT – 

47%), komunikacinius gebėjimus (39%, LT – 28%), gebėjimą dirbti komandoje (37%, LT 

– 27%), gebėjimą analizuoti ir spręsti problemas (32%, LT – 42%), užsienio kalbų 

mokėjimą (31%, LT – 38%), gebėjimą adaptuotis ir veikti naujoje situacijoje (25%, LT – 

30%), gebėjimą planuoti ir organizuoti (22%, LT – 30%). KU anglų filologijos studijų 

programos kompetencijų sąrašas iš esmės atitinka šio tyrimo respondentų nuomonę. 

Kitas svarbus informacijos šaltinis – Erasmus akademinių tinklų projektas OPTIMALE 

(Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe
9
), sujungęs 70 

partnerių iš 32 Europos šalių (tarp jų 27 ES valstybių narių) – atskleidė besikeičiančią 

filologijos krypties vertėjo profesijos sampratą interneto, socialinių tinklų ir augančio 

technologijų naudojimo amžiuje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vertėjo samprata 

pastaruoju metu gerokai išsiplėtė ir apima daug vadybinių kompetencijų, tokių kaip 

rinkodaros principų išmanymas, projektų rengimas ir valdymas, naujų klientų paieška ir 

ryšių su jais įtvirtinimas, gebėjimas vesti derybas ir kt.
10

. Šio tyrimo rezultatai leidžia naujai 

performuluoti filologui reikalingas kompetencijas. Remiantis šio tyrimo duomenimis, buvo 

pakoreguota KU anglų filologijos studijų programa: dabar studentams suteikiamos 

specialiuosius anglų kalbos poreikius tenkinančios žinios, tokios kaip verslo, finansinės, 

jūrinės, tarptautinių jūrų kompanijų administravimo terminijos išmanymas; per akademinį-

praktinį bendradarbiavimą su darbdaviais lavinami vertimo įgūdžiai taikant TRADOS ar 

kitas vertimo programas. 

Vilniaus universitetui atlikus anglų filologijos studijų krypties kompetencijų plėtotės 

metodikos
11

 tyrimą, nustatyta, kad aukščiausių darbdavių įvertinimų sulaukė šios 

bendrosios kompetencijos (maksimalus įvertinimas – 5): dalykinės srities žinios ir savo 

profesijos supratimas (3,79), dėmesys darbo kokybei (3,70), gebėjimas spręsti problemas 

(3,68), atkaklumas ir ryžtingumas vykdant užduotis ir prisiimtus įsipareigojimus (3,67), 

gebėjimas bendrauti užsienio kalba (3,67), tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai (3,65), 

gebėjimas priimti sprendimus (3,63), gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba 

(3,63), gebėjimas dirbti savarankiškai (3,62), gebėjimas naudoti IT ir komunikacines 

                                                           
8 EUROBAROMETER, 2010. Employers’ perception of graduate employability. Summary. Prieiga internetu: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_304_sum_en.pdf Plg. visą ataskaitą: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_304_en.pdf [2012-05-15]  
9 OPTIMALE projekto oficiali interneto svetainė. Prieiga internetu: http://www.translator-training.eu/optimale/ 
[2012-02-27]. 
10 Daugiau informacijos: http://www.translator-

training.eu/attachments/article/40/Public%20part_report_2010_OPTIMALE%204018-001-001.pdf 
11 Daugiau informacijos: http://www4066.vu.lt/Files/File/ECTS_anglu.pdf  
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technologijas (3,62)
12

. Daugumą šių gebėjimų tiesiogiai, arba integruojant su kitais, ugdomi 

ir KU anglų filologijos studijų programoje. 

Siekiant anksčiau įvardytų tikslų, KU anglų filologijos studijose ugdomos 7 bendrosios ir 9 

dalykinės kompetencijos. Į bendrųjų kompetencijų sąrašą įtrauktas tarpdalykinio mąstymo 

gebėjimas (1) bei analitinis ir kritinis mąstymas (2), darbo kokybės palaikymas (3) ir nuo to 

neatsiejamas IT taikymas (4). Šalies ir tarptautiniu mastu yra svarbus gebėjimas dirbti 

grupėje, t. y. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti (5). Pastarasis yra glaudžiai susijęs su 

socialiniu atsakingumu ir pilietiškumu (6). Šiuolaikinėje visuomenėje svarbus nusiteikimas 

siekti kokybės bei kūrybingumas atliekant mokslinį tyrimą (7)
13

. 

 

1 lentelė. Anglų filologijos programos dalykinės kompetencijos 

Kalbotyra Kalba Literatūra Žinių ir gebėjimų 

taikymas 

Esminės 

kalbotyros žinios 

ir gebėjimai  

Anglų kalbos 

komunikaciniai 

gebėjimai (C1/C2)  

Esminės literatūros 

mokslo žinios ir 

gebėjimai  

Kalbos ar literatūros 

tyrėjo kompetencija  

Anglų kalbos 

sistemos bei 

raidos supratimas 

ir analizė įvairiais 

lygmenimis  

Lietuvių kalbos 

žinios ir gebėjimai  

Anglų ir 

amerikiečių kultūros 

suvokimas bei 

literatūros 

supratimas ir 

analizė pagal 

žanrinį principą 

Gebėjimas taikyti 

filologines žinias ir 

gebėjimus praktikoje  Antrosios užsienio 

kalbos (prancūzų) 

žinios (B1/B2) 

 

Bendrame kontekste gebėjimas atlikti tyrimus ir pristatyti jų rezultatus buvo įvertintas kaip 

mažiau svarbus, bet ši kompetencija yra glaudžiai susijusi su darbdavių itin vertinamomis 

bendrosiomis kompetencijomis. Dėl šios priežasties į anglų filologijos studijų programos 

dalykinių kompetencijų sąrašą įtrauktos ir tokios, kurias darbdaviai nebūtinai ypač vertintų 

– anglų kalbos ir literatūros sistemos supratimas ir analizė, kalbos ir literatūros tyrėjo 

kompetencija. Anglų filologijos krypties dalykinės kompetencijos, kaip ir kitų filologijos ar 

humanitarinių mokslų atveju, yra itin glaudžiai susijusios su bendrosiomis; riba tarp jų 

kartais būna labai neaiški, todėl ugdant dalykines kompetencijas, kartu ugdomos ir su jomis 

susijusios bendrosios (pvz., mokantis analizuoti anglų kalbos sistemą, gretinti ją su lietuvių 

kalbos sistema, tobulinamas analitinis ir kritinis mąstymas, studijuojant angliškai kalbančių 

šalių kultūras, kartu tobulėja bendroji tarpkultūrinė kompetencija ir t. t.).  

Dalykinės kompetencijos apima kalbotyrą (kalbos kaip reiškinio analizę), anglų kalbos 

sistemą ir raidą, kalbinius gebėjimus, literatūrą (ir literatūros mokslą), filologinių žinių ir 

                                                           
12 Šeškauskienė, I; Cibulskienė, J.; Kalėdaitė, V.; Roikienė, D. 2011. Anglų filologijos krypties kompetencijų 

plėtotės metodika. Vilnius: Vilniaus universitetas. Psl. 14. Prieiga internetu: 

http://www.ects.cr.vu.lt/Files/File/ECTS_anglu.pdf [2012-05-15].  
13 Siekiama, kad būtų aprėptos visos trys bendrųjų kompetencijų grupės: instrumentinės (1,2), tarpasmeninės (3,4) 

ir sisteminės (5, 6). TUNING. 2007. Tuning Education Structures in Europe. General brochure. 20-23. Taip pat 

naudotasi kitu TUNING projekto leidiniu: Sánchez, A. V. & Ruiz, M. P. 2008. Competence-based learning. A 
proposal for the assessment of generic competences. Deusto: University of Deusto.  
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gebėjimų taikymą atliekant tyrimus ir dirbant konkrečioje profesinės veiklos srityje. Šioms 

dalykinių kompetencijų sritims turi būti atstovaujama ne tik anglų kalbos, kalbotyros, 

literatūros, bet ir filologiniu lygmeniu, t. y. įtraukiant esminius filologinius gebėjimus ir 

anglų kalbos kompetencijas į platesnį filologinį kontekstą.  

 

 

 



11 

2. ANGLŲ FILOLOGIJOS BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 

Anglų filologijos studijų programa skirta rengti plataus profilio anglų filologus, gebančius 

taikyti anglų kalbos žinias bei įgūdžius Lietuvos ir tarptautinio bendravimo srityse, tokiose 

kaip vertimo, konsultavimo ir rekreacijos. Absolventai gali konkuruoti aukšto lygio 

technologijų bei paslaugų rinkoje. Programoje formuojama universali, aktyvi, visą 

gyvenimą besimokanti asmenybė.  

Studentai ugdomi atsakingai organizuoti savo darbą, spręsti problemas ir daryti išvadas, 

kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, dirbti savarankiškai ir komandoje, bendradarbiauti 

daugiakultūrėje aplinkoje, nuolat tobulėti. Anglų filologai studijuoja privalomuosius ir 

pasirenkamuosius bendrojo lavinimo dalykus, specialybės pagrindų dalykus (kalbotyrą, 

anglų kalbą, literatūrą ir kultūrą, prancūzų kalbą) ir gilesnės specializacijos dalykus 

(vertimą, kursinį darbą, atlieka filologinę praktiką). Studijų programa baigiama bakalauro 

baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis.
14

 

 

2.1. Programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų apibrėžimas 

Anglų filologijos bakalauro studijų programos tikslai turi būti formuluojami atsižvelgiant į 

kvalifikacijų sąrangos reikalavimus ir akcentuojant ne tik įgyjamas žinias, bet ir gebėjimą 

šias žinias bei supratimą sėkmingai taikyti praktinėje veikloje. Klaipėdos universiteto 

(toliau – KU) Humanitarinių mokslų fakulteto (toliau – HMF) anglų filologijos bakalauro 

studijų programos išplėstinis tikslas yra: 

 suteikti sisteminių, Europos standartus atitinkančių fundamentaliųjų kalbotyros ir 

literatūros mokslo žinių,  

 išugdyti anglų kalbos sistemos, kilmės bei raidos supratimą, 

 išlavinti anglų kalbos komunikacines kompetencijas žodžiu ir raštu, 

 suteikti vertimo pagrindus bei gebėjimą analizuoti ir tyrinėti anglų kalbą, literatūrą 

bei kultūrą tarpdalykinėje erdvėje, 

 atlikti mokslinius tyrimus.  

Programos tikslai ir siekiami studijų rezultatai atitinka Lietuvos kvalifikacijų sandaros 

apraše
15

 VI lygio kvalifikacijai keliamus reikalavimus (tyrimų rezultatais pagrįstas plačias 

teorines žinias, jų taikymą, gebėjimą dirbti ir mokytis savarankiškai, planuoti ir analizuoti 

savo veiklą, prisitaikyti prie pokyčių) ir Studijų pakopų aprašą
16

, kur detalizuotos šios 

kvalifikacijos žinios ir jų taikymas, tiriamieji, specialieji, asmeniniai ir socialiniai 

gebėjimai. 

                                                           
14 Klaipėdos universiteto pirmosios pakopos studijų programa „Anglų filologija“. Prieiga internetu: 
https://web.liemsis.lt/kuis/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=612Q30003&p_year=2013&p_lang=LT [2013-08-

02]. 
15 Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas. Patvirtinta 2010-05-04, Nr. 535.  
16 Studijų pakopų aprašas. Patvirtintas 2011-11-21, Nr. V-2212.  
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2 lentelė. Anglų filologijos studijų programos rezultatai 

Žinios, jų taikymas: 

A1 įgyti pasaulėžiūros ir bendrosios erudicijos žinių, grindžiamų humanizmo bei 

demokratijos vertybėmis, bendražmogiškomis ir etikos normomis; įgyti 

bendrųjų žinių iš pasirinktų socialinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių 

mokslų arba menų srities; 

A2 įgyti ir taikyti žinias apie dabartinės anglų kalbos sistemą ir kalbos vienetus, 

struktūrą, kalbos lygmenis, raiškos galimybes; 

A3 įgyti ir taikyti žinias apie kalbotyros šakų tikslus ir uždavinius šiuolaikinio 

mokslo kontekste;  

A4 įsisavinti žinias apie fundamentaliąsias filologijos ir specifines anglų kalbotyros 

sąvokas bei kalbotyros mokslo šakas; apie anglų kalbos kilmę ir raidą; 

tradicinius ir moderniuosius kalbos tyrimo metodus ir jų taikymo galimybes;  

A5 įgyti ir tikslingai taikyti žinias apie teksto analizės, interpretavimo, kūrimo, 

tvarkymo ir transformavimo principus bei metodus. 

Gebėjimai atlikti tyrimus: 

B1 nustatyti anglų kalbos lygmenų ir sluoksnių tarpusavio ryšius bei dėsningumus, 

analizuoti anglų kalbos faktus ir tekstus; 

B2 analizuoti ir gretinti kalbos faktus, įvertinti kalbos vienetų hierarchinę 

priklausomybę, sisteminius kalbos vienetų ir jų reikšmių santykius; 

B3 analizuoti, gretinti, sisteminti, interpretuoti, vertinti faktus, nustatyti jungtis ir 

sąsajas, išryškinti perspektyvas, daryti apibendrinimus, išvadas; 

B4 tinkamai nustatyti ir taikyti kalbų tyrimo metodus, realių anglų kalbos faktų 

tyrimus grįsti principiniais analizės ir gretinimo dėsniais. 

Specialieji gebėjimai: 

C1 įsisavinti anglų kalbos stilistinius išteklius, išmanyti ir taikyti teksto 

efektyvumo, veiksmingumo, adekvatumo principus, vertimo strategijas, 

metodus;  

C2 tikslingai vartoti anglų kalbą tarpdalykiniuose kontekstuose ir funkciniuose 

diskursuose;  

C3 kurti ir versti įvairius sakytinius ir rašytinius anglų kalbos tekstus, tikslingai 

vartoti stilistines, retorines priemones, įvertinti sakytinį ir rašytinį tekstą 

taisyklingumo požiūriu; 

C4 išmanyti tarpkultūrinio bendradarbiavimo principus bei anglų ir amerikiečių 

literatūrą, istoriją ir kultūrą; 

C5 įvaldyti vertimo techniką, taikyti vertimo ir interpretavimo procedūras 

praktikoje, veiksmingai bendrauti daugiakultūrėje aplinkoje. 

Socialiniai gebėjimai: 

D1 gebėti komunikuoti – logiškai ir aiškiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rišliai ir 

įtikinamai kalbėti, orientuotis visuotiniame kultūriniame ir socialiniame 

https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6430&metai=2013&p_scroll=45
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6422&metai=2013&p_scroll=97
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6424&metai=2013&p_scroll=133
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6431&metai=2013&p_scroll=169
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6432&metai=2013&p_scroll=237
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6423&metai=2013&p_scroll=404
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6435&metai=2013&p_scroll=440
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6428&metai=2013&p_scroll=476
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6436&metai=2013&p_scroll=512
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6425&metai=2013&p_scroll=679
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6426&metai=2013&p_scroll=715
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6437&metai=2013&p_scroll=735
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6433&metai=2013&p_scroll=771
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6427&metai=2013&p_scroll=807
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6429&metai=2013&p_scroll=974
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procese, dirbti tarptautinėje aplinkoje; 

D2 gebėti dirbti komandoje – dirbti grupėje, komandoje, gebėti bendradarbiauti, 

dalyvauti diskusijose, argumentuoti ir kontraargumentuoti, pagrįsti ir apginti 

požiūrį. 

Asmeniniai gebėjimai: 

E1 įvaldyti anglų kalbos mechanizmus, gebėti nuosekliai dėstyti mintis žodžiu ir 

raštu, reziumuoti, argumentuoti ir redaguoti įvairaus pobūdžio tekstus; 

E2 įvaldyti nuolatinio tobulinimosi, mokymosi, saviugdos, informacinės ieškos, 

raštingumo gebėjimus; 

E3 įgyti gebėjimus spręsti įvairaus pobūdžio problemas, įvertinti jų sprendimo 

būdus, sudaryti darbo planą, dirbti kūrybingai ir savarankiškai, daryti išvadas ir 

sprendimus, prisiimti atsakomybę už juos. 

 

Anglų filologijos studijų programos tikslai yra susiję su studijų programos rezultatais, kurių 

siekiama per konkrečius studijų modulius (dalykus). 

 

3 lentelė. Anglų filologijos studijų programos, tikslų, numatomų studijų rezultatų ir juos 

įgyvendinančių studijų modulių (dalykų) sąsajos 

Eil. 

Nr. 

Programos 

tikslai 

Numatomi studijų 

rezultatai 

Studijų dalykai 

1. Suteikti 

fundamentaliųjų 

kalbotyros ir 

literatūros 

mokslo žinių ir 

gebėjimų 

įgyti pasaulėžiūros ir 

bendrosios erudicijos žinių, 

grindžiamų humanizmo bei 

demokratijos vertybėmis, 

bendražmogiškomis ir etikos 

normomis; įgyti bendrųjų 

žinių iš pasirinktų socialinių, 

fizinių, biomedicininių ir 

technologinių mokslų arba 

menų srities (A1); 

įgyti ir taikyti žinias apie 

kalbotyros šakų tikslus ir 

uždavinius šiuolaikinio 

mokslo kontekste (A3); 

įsisavinti žinias apie 

fundamentaliąsias filologijos 

ir specifines anglų kalbotyros 

sąvokas bei kalbotyros 

mokslo šakas; apie anglų 

kalbos kilmę ir raidą; 

tradicinius ir moderniuosius 

kalbos tyrimo metodus ir jų 

Lietuvių kalbos kultūra 

Kalbotyros įvadas 

Germanų kalbotyros įvadas 

Lotynų kalba 

Prancūzų kalba 1-4 

Šiuolaikinės lingvistikos 

kryptys 

Teksto lingvistika 

Filosofija 

Antikinė literatūra 

Informacinės technologijos 

filologijoje 

Literatūros teorijos įvadas 

Anglų apsakymas ir romanas 

(XVIII–XX a. I p.) 

Anglų apsakymas ir romanas 

(XX a. II p.) 

Anglų ir amerikiečių drama ir 

poezija (XVIII – XX a.) 

https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6440&metai=2013&p_scroll=1026
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6434&metai=2013&p_scroll=1209
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6438&metai=2013&p_scroll=1245
https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$zin_ir_geb.mainframe?p_stpr_id=543&p_id=6439&metai=2013&p_scroll=1281
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taikymo galimybes (A4); 

įvaldyti nuolatinio 

tobulinimosi, mokymosi, 

saviugdos, informacinės 

ieškos, raštingumo 

gebėjimus (E2); 

analizuoti, gretinti, 

sisteminti, interpretuoti, 

vertinti faktus, nustatyti 

jungtis ir sąsajas, išryškinti 

perspektyvas, daryti 

apibendrinimus, išvadas (B3). 

Anglų poezija ir drama (iki 

XVIII a.), amerikiečių 

apsakymas ir romanas (XIX-

XX a.) 

Pasirenkamasis bendrojo 

lavinimo dalykas 

2. Išugdyti anglų 

kalbos sistemos, 

kilmės bei raidos 

supratimą 

įgyti ir taikyti žinias apie 

dabartinės anglų kalbos 

sistemą ir kalbos vienetus, 

struktūrą, kalbos lygmenis, 

raiškos galimybes (A2); 

įsisavinti žinias apie 

fundamentaliąsias filologijos 

ir specifines anglų kalbotyros 

sąvokas bei kalbotyros 

mokslo šakas; apie anglų 

kalbos kilmę ir raidą; 

tradicinius ir moderniuosius 

kalbos tyrimo metodus ir jų 

taikymo galimybes (A4); 

nustatyti anglų kalbos 

lygmenų ir sluoksnių 

tarpusavio ryšius bei 

dėsningumus, analizuoti 

anglų kalbos faktus ir 

tekstus (B1); 

analizuoti ir gretinti kalbos 

faktus, įvertinti kalbos 

vienetų hierarchinę 

priklausomybę, sisteminius 

kalbos vienetų ir jų reikšmių 

santykius (B2); 

analizuoti, gretinti, 

sisteminti, interpretuoti, 

vertinti faktus, nustatyti 

jungtis ir sąsajas, išryškinti 

perspektyvas, daryti 

apibendrinimus, išvadas (B3). 

Anglų kalba 1-8  

Kalbotyros įvadas 

Germanų kalbotyros įvadas 

Anglų kalbos istorija 

Anglų kalbos leksikologija 

Stilistika 

Teksto lingvistika 

Mokslinio darbo pagrindai  

Kursinis darbas1 

Prancūzų kalba 1 – 4  

Šiuolaikinės lingvistikos 

kryptys 
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3. Išlavinti anglų 

kalbos 

komunikacines 

kompetencijas 

žodžiu ir raštu 

įgyti ir tikslingai taikyti 

žinias apie teksto analizės, 

interpretavimo, kūrimo, 

tvarkymo ir transformavimo 

principus bei metodus (A5); 

tikslingai vartoti anglų kalbą 

tarpdalykiniuose 

kontekstuose ir funkciniuose 

diskursuose (C2); 

kurti ir versti įvairius 

sakytinius ir rašytinius anglų 

kalbos tekstus, tikslingai 

vartoti stilistines, retorines 

priemones, įvertinti sakytinį 

ir rašytinį tekstą 

taisyklingumo požiūriu (C3); 

gebėti komunikuoti – 

logiškai ir aiškiai reikšti 

mintis žodžiu ir raštu, rišliai 

ir įtikinamai kalbėti, 

orientuotis visuotiniame 

kultūriniame ir socialiniame 

procese, dirbti tarptautinėje 

aplinkoje (D1); 

gebėti dirbti komandoje – 

dirbti grupėje, komandoje, 

gebėti bendradarbiauti, 

dalyvauti diskusijose, 

argumentuoti ir 

kontrargumentuoti, pagrįsti ir 

apginti požiūrį (D2); 

įvaldyti anglų kalbos mecha-

nizmus, gebėti nuosekliai 

dėstyti mintis žodžiu ir raštu, 

reziumuoti, argumentuoti ir 

redaguoti įvairaus pobūdžio 

tekstus (E1). 

Anglų kalba 1 – 8 

Vertimo teorija 

Vertimo raštu praktikumas 

Anglų apsakymas ir romanas 

(XVIII–XX a. I p.) 

Anglų apsakymas ir romanas 

(XX a. II p.) 

Anglų ir amerikiečių drama ir 

poezija (XVIII – XX a.) 

Anglų poezija ir drama (iki 

XVIII a.),  

Kursinis darbas 1 

Kursinis darbas 2 

Baigiamasis bakalauro darbas 

1 

Baigiamasis bakalauro darbas 

2 

Filologinė praktika 1 

Filologinė praktika 2 

4. Suteikti gebėjimą 

atlikti mokslinius 

tyrimus 

įgyti ir taikyti žinias apie 

kalbotyros šakų tikslus ir 

uždavinius šiuolaikinio 

mokslo kontekste (A3); 

įsisavinti žinias apie 

fundamentaliąsias filologijos 

ir specifines anglų kalbotyros 

Mokslinio darbo pagrindai 

Kursinis darbas 1 

Kursinis darbas 2 

Baigiamasis bakalauro 

darbas 1 

Baigiamasis bakalauro darbas 
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sąvokas bei kalbotyros 

mokslo šakas; apie anglų 

kalbos kilmę ir raidą; 

tradicinius ir moderniuosius 

kalbos tyrimo metodus ir jų 

taikymo galimybes (A4); 

tinkamai nustatyti ir taikyti 

kalbų tyrimo metodus, realių 

anglų kalbos faktų tyrimus 

grįsti principiniais analizės ir 

gretinimo dėsniais (B4);   

įvaldyti nuolatinio 

tobulinimosi, mokymosi, 

saviugdos, informacinės 

ieškos, raštingumo 

gebėjimus (E2); 

įgyti gebėjimus spręsti 

įvairaus pobūdžio problemas, 

įvertinti jų sprendimo būdus, 

sudaryti darbo planą, dirbti 

kūrybingai ir savarankiškai, 

daryti išvadas ir sprendimus, 

prisiimti atsakomybę už 

juos (E3). 

2 

Filologinė praktika 1 

Filologinė praktika 2 

5. Suteikti vertimo 

pagrindus 

įgyti ir tikslingai taikyti 

žinias apie teksto analizės, 

interpretavimo, kūrimo, 

tvarkymo ir transformavimo 

principus bei metodus (A5); 

įsisavinti anglų kalbos 

stilistinius išteklius, išmanyti 

ir taikyti teksto efektyvumo, 

veiksmingumo, adekvatumo 

principus, vertimo 

strategijas, metodus (C1); 

kurti ir versti įvairius 

sakytinius ir rašytinius anglų 

kalbos tekstus, tikslingai 

vartoti stilistines, retorines 

priemones, įvertinti sakytinį 

ir rašytinį tekstą 

taisyklingumo požiūriu (C3); 

įvaldyti vertimo techniką, 

taikyti vertimo ir 

Vertimo teorija  

Vertimo raštu praktikumas 

Filologinė praktika 1 

Filologinė praktika 2 
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interpretavimo procedūras 

praktikoje, veiksmingai 

bendrauti daugiakultūrėje 

aplinkoje (C5);  

įvaldyti nuolatinio tobulini-

mosi, mokymosi, saviugdos, 

informacinės ieškos, 

raštingumo gebėjimus (E2); 

gebėti komunikuoti – 

logiškai ir aiškiai reikšti 

mintis žodžiu ir raštu, rišliai 

ir įtikinamai kalbėti, 

orientuotis visuotiniame 

kultūriniame ir socialiniame 

procese, dirbti tarptautinėje 

aplinkoje (D1). 

6. Analizuoti ir 

vertinti anglų ir 

amerikiečių 

literatūrą, kultūrą 

bei istorija 

tarpdalykinėje 

erdvėje  

išmanyti tarpkultūrinio 

bendradarbiavimo principus 

bei anglų ir amerikiečių 

literatūrą, istoriją ir 

kultūrą (C4); 

gebėti komunikuoti – 

logiškai ir aiškiai reikšti 

mintis žodžiu ir raštu, rišliai 

ir įtikinamai kalbėti, 

orientuotis visuotiniame 

kultūriniame ir socialiniame 

procese, dirbti tarptautinėje 

aplinkoje (D1); 

gebėti dirbti komandoje – 

dirbti grupėje, komandoje, 

gebėti bendradarbiauti, daly-

vauti diskusijose, argumen-

tuoti ir kontraargumentuoti, 

pagrįsti ir apginti požiūrį (D2); 

įgyti gebėjimus spręsti 

įvairaus pobūdžio problemas, 

įvertinti jų sprendimo būdus, 

sudaryti darbo planą, dirbti 

kūrybingai ir savarankiškai, 

daryti išvadas ir sprendimus, 

prisiimti atsakomybę už 

juos (E3). 

Anglų apsakymas ir romanas 

(XVIII–XX a. I p.) 

Anglų apsakymas ir romanas 

(XX a. II p.) 

Anglų ir amerikiečių drama ir 

poezija (XVIII – XX a.) 

Anglų poezija ir drama (iki 

XVIII a.) 

JAV istorija ir kultūra  

Amerikiečių apsakymas ir 

romanas (XIX-XX a.) 

Didžiosios Britanijos istorija 

ir kultūra 

Kursinis darbas 2 

Baigiamasis bakalauro darbas 
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2.2. Anglų filologijos bakalauro studijų programos sandara 

  

Anglų filologijos bakalauro studijų programa yra sudaryta iš bendrojo lavinimo (15 kreditų, 

sudarančių 6,25 proc. visos studijų programos), studijų krypties pagrindų (167 kreditai, 

sudarantys 69,58 proc. visos studijų programos) ir specialiojo lavinimo dalykų (58 kreditai, 

sudarantys 69,58 proc. visos studijų programos).  

Bendrojo lavinimo dalis apima dalykus, formuojančius pasaulėžiūros ir bendros erudicijos 

bei naujųjų technologijų lavinimo įgūdžius, kurie ugdo bendrąsias kompetencijas ir nėra 

tiesiogiai susiję su šios studijų programos turiniu. KU Senato nutarimu „Dėl pasirenkamų 

studijų dalykų tvarkos” (2009 m. gegužės 22 d. Nr. 11-72) į bendrojo lavinimo dalies bloką 

įtraukti toliau nurodyti privalomieji dalykai, taip pat pateikiamas juos sudarantis studijų 

kreditų (ECTS) skaičius, semestras, kuriame jie yra dėstomi, bei dalyko aprašas:  

 

4 lentelė. Anglų filologijos studijų programos bendrojo lavinimo dalies dalykai 

1 semestras 

Informacinės 

technologijos filologijoje  

(H000B024) 

3 ECTS Kurso tikslas — supažindinti ir išmokyti 

naudotis programine įranga, skirta įvairioms 

filologinėms problemoms spręsti. 

Filosofija  

(H001B001)  

3 ECTS Kurso tikslai – įgyti pamatinių žinių iš 

filosofijos istorijos, problematikos; išmokti 

kritiškai mąstyti, kvalifikuotai nagrinėti 

filosofinius, pasaulėžiūros ir dorovinius 

klausimus; įprasti korektiškai diskutuoti. 

2 semestras 

Antikinė literatūra  

(H000B066)  

3 ECTS Kurso tikslai – tirti graikų ir romėnų literatūrą 

kaip pasaulinės literatūros proceso pradžią; 

suteikti literatūros teorijos bei istorijos žinių; 

literatūrologines žinias taikyti analizuojant 

antikinių rašytojų kūrybą. 

 

Į bendrojo lavinimo dalykų bloką yra įtraukta po papildomą pasirenkamąjį humanitarinių, 

fizinių, biomedicininių ir technologinių ar socialinių mokslų dalyką trečiajame bei 

ketvirtajame semestruose (kiekvienas po 3 ECTS). 

Studijų krypties pagrindų dalis skirta teikti žinias ir ugdyti gebėjimus, būtinus anglų 

filologo bakalauro kvalifikacijai įgyti. Ji yra filologo kalbinės, sociokultūrinės, lingvistinės 

ir literatūrinės kompetencijos formavimo pamatas ir sudaro filologo studijų programos 

branduolį. Į studijų krypties pagrindų bloką yra įtraukti toliau nurodyti studijų dalykai, taip 

pat pateikiamas juos sudarantis kreditų (ECTS) skaičius, semestras, kuriame jie yra 

dėstomi, bei dalyko aprašas:  
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5 lentelė. Anglų filologijos studijų programos studijų krypties pagrindų dalies dalykai 

1 semestras 

Kalbotyros įvadas 

(H004B079) 

5 ECTS Kursas skirtas kalbos kilmės, raidos, struktūros 

studijoms. Analizuojami kalbotyros uždaviniai 

ir ryšiai su kitais mokslais, kalbos struktūros 

lygmenys ir juos tiriančios kalbotyros šakos, 

fonetika, fonologija, morfologija: žodžio 

morfeminė ir darybinė analizė. Studentai 

supažindinami su sintaksės, semantikos tyrimo 

ypatumais, aptariamas sakinys ir jo požymiai, 

aktualioji sakinio skaida, semantinė žodyno 

klasifikacija, raštas, jo raida, dabartiniai tipai. 

Pristatomos pasaulio kalbos, genealoginė ir 

tipologinė klasifikacijos, sinchroninis ir 

diachroninis kalbos tyrimas. 

Literatūros teorijos 

įvadas (H004B023)

  

4 ECTS Kurso tikslas – suteikti žinių apie literatūros 

kryptis, rūšis, žanrų įvairovę, mokyti studentus 

analizuoti literatūros teorijos sistemą ir operuoti 

pagrindinėmis sąvokomis, formuoti 

profesionalų požiūrį į literatūrą, į jos tyrinėjimų 

metodologiją, ugdyti gebėjimą apžvelgti 

kūrinio stilistiką, suvokti eilėdaros principus. 

Ugdomi įvairių žanrų literatūros analizės 

gebėjimai, lavinamas estetinis meninis skonis 

bendruosius literatūros teiginius paremiant 

anglų bei amerikiečių literatūros pavyzdžiais. 

Lotynų kalba 

(H460B010) 

3 ECTS Kurso tikslas – suteikti bendriausių žinių apie 

lotynų kalbos gramatinę sistemą (morfologiją, 

sintaksę), rašybos bei fonetikos dėsnius, 

formuoti minimalų žodyną bei skaitymo ir 

vertimo iš lotynų kalbos į lietuvių kalbą (ir 

atvirkščiai) įgūdžius, supažindinti su klasikine 

romėnų poezija, istoriniais veikalais, 

sentencijomis. 

2 semestras 

Didžiosios Britanijos 

istorija ir kultūra 

(H004B011)  

4 ECTS Kursas apima svarbiausius šalies istorinius 

etapus bei jų įtaką šalies raidai, kalbai bei 

kultūrai, aptariamas valstybės institucijų 

formavimasis, šalies plėtra bei reformos. 

Studijuojami įvairūs Didžiosios Britanijos 

visuomenės gyvenimo aspektai: regioninis 

suskirstymas, identiteto klausimas, ekonominiai 

procesai, politinė-partinė šalies sistema, 

monarchija bei jos ateities perspektyvos, 
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Parlamento struktūra bei funkcijos, vietinės 

valdžios struktūros bei jų įtaka, užsienio 

politikos prioritetai, dalyvavimas tarptautinėse 

organizacijose, Šiaurės Airijos problema. 

Germanų kalbotyros 

įvadas (H004B004)

  

3 ECTS Germanų kalbų grupė studijuojama kaip atskira 

indoeuropiečių kalbų šeimos šaka, nustatomi 

bendri fonologijos bruožai, morfologijos, 

leksinės sistemos ypatumai. Analizuojamas 

germanų kalbų balsynas ir priebalsynas, 

ablautas, umlautas – jų kilmės rūšys, vaidmuo 

žodžių darybos ir kaitybos sistemose. Daug 

dėmesio skiriama germanų priebalsių perkaitų 

analizei: I – bendragermaniškoji (Grimo 

dėsnis), II – vokiečių aukštaičių ir III – danų; 

Vernerio dėsnis. Studijuojami trijų pagrindinių 

germanų kalbų grupių lingvistiniai 

dėsningumai, istorinė senosios germanų raštijos 

raida bei sąsajos su anglų kalbos geneze. 

Šiuolaikinės lingvistikos 

kryptys (H004B021) 

 Suteikiama bendrųjų žinių apie Europos ir 

Amerikos struktūrinės lingvistikos teorijas ir 

principus, pabrėžiamos jų bendrybės bei 

skirtumai. Studijuojamos Prahos mokyklos 

teorijos, funkcionalizmas, transformacinė-

generatyvinė gramatika, Chomskio 

generatyvizmas, tagmemika, stratifikacinė 

gramatika, psicholingvistikos bei 

sociolingvistikos sąvokos ir terminai, 

lingvistinė sintaksė, turinio gramatika, teksto 

lingvistika, pragmatikos teorijos, kognityvinės 

lingvistikos tendencijos ir dirbtinio intelekto 

taikymas lingvistikoje. Per šį kursą įgyta 

lingvistinė kompetencija yra reikalinga kursinių 

bei baigiamojo bakalauro darbo rašymui ir 

gynimui. 

Anglų kalbos 

leksikologija 

(H004B093)  

5 ECTS Per šį kursą studentai įgyja teorinių ir praktinių 

žinių apie žodį, jo morfologinę sandarą, žodžių 

darybos modelius (afiksaciją, konversiją, 

dūrybą). Susipažįstama su žodžio reikšmėmis, 

leksinės reikšmės rūšimis, reikšmės kitimo 

principais, semantine žodyno klasifikacija 

(semantiniais laukais, sinonimais, antonimais, 

hiponimais). Analizuojama polisemija ir 

homonimija. Aptariami laisvieji žodžių 

junginiai ir frazeologizmai. Nagrinėjama 

etimologinė anglų kalbos žodyno struktūra, 
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nustatomos skolinių atsiradimo priežastys ir jų 

charakteristika. Aptariama leksikografija kaip 

žodynų sudarymo teorija ir praktika, mokomasi 

vertinti ir pasirinkti žodynus. 

3 semestras 

Anglų kalbos istorija 

(H004B005)  

5 ECTS Kursas skirtas studijuoti senąją ir vidurinių 

amžių bei ankstyvąją šiuolaikinę anglų kalbą. 

Šie etapai nagrinėjami gilinantis į svarbiausius 

lingvistinius kitimus, įvykusius šiais 

laikotarpiais bei juos lėmusias visuomenines ir 

socialines sąlygas. Analizuojama atskirų kalbos 

dalių morfologinių kategorijų raida, pagrindinės 

balsių bei priebalsių kitimo kryptys, anglų 

kalbos žodyno formavimasis. Per praktinius 

užsiėmimus vartojant istorinės lingvistikos 

sąvokas analizuojami įvairių laikotarpių 

rašytinių šaltinių pavyzdžiai, gilinamasi į šių 

pavyzdžių (žodžių bei tekstų) leksinius bei 

gramatinius ypatumus, atliekama jų analizė, 

nustatomas tarpusavio ryšys. 

Mokslinio darbo 

pagrindai (H004B010) 

3 ECTS Studentai supažindinami su kursinių darbų 

rašymo nuostatais, mokomi rinkti medžiagą, 

sudaryti bibliografiją, planuoti visą darbą, 

motyvuoti temos pasirinkimą, formuluoti tikslą, 

uždavinius, problemą, pasirinkti ir sukonkretinti 

kursinio darbo temą. Studentai skaito mokslinę 

literatūrą, taiko tinkamus metodus, renka 

duomenis, juos grupuoja. Studentai mokosi 

kritiškai vertinti perskaitytą mokslinę literatūrą 

ir ją cituoti. Dėstytojas akcentuoja 

eksperimento ir statistinės analizės, 

pakankamos argumentacijos bei tinkamo 

rezultatų interpretavimo ir apibendrinimų 

reikšmę. Per šį semestrą tikslinama kursinio 

darbo tema, apimtis, koreguojamas planas ir 

įvadas, apibrėžiama temos rašymo kryptis. 

Anglų apsakymas ir 

romanas (XVIII–XX a. 

I p.) (H004B018) 

6 ECTS Kurso paskirtis – įsigilinti ir suprasti anglų 

Apšvietos epochos, romantizmo ir ankstyvojo 

bei vėlyvojo realizmo laikotarpių (XVIII–XX a. 

I p.) prozos raidos esminius bruožus, įžvelgti ir 

paaiškinti šių epochų mokslo, minties, 

visuomenės raidą, pagrindines vertybes, 

žmogaus vaidmenį visuomenėje ir pasaulio 

politiniame kontekste bei religijos svarbą to 

meto vertybių sistemoje. Kurso studijų objektas 
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– anglų romano suklestėjimo epocha – 1740–

1771 m., anglų istorinis romanas, Viktorijos 

epochos žymiausi atstovai, vėlyvasis Viktorijos 

laikotarpis, estetizmo ir XX a. I pusės prozos 

atstovai ir jų geriausi kūriniai. 

Lietuvių kalbos kultūra 

(H592B009)  

3 ECTS Pagrindinis kurso tikslas – ugdyti kalbinę 

kompetenciją: suteikti teorinių kalbos kultūros 

žinių, lavinti gebėjimą vertinti sakytinius ir 

rašytinius lietuviškus tekstus taisyklingumo 

požiūriu, ugdyti klaidų taisymo įgūdžius. 

4 semestras 

Anglų apsakymas ir 

romanas (XX a. II p.) 

(H004B022) 

5 ECTS Kurse studijuojama modernistinio iki post-

postmodernistinio XX a. anglų romano ir 

apsakymo raida . Akcentuojama modernių 

filosofinių koncepcijų (egzistencializmo) ir 

S. Freudo psichoanalitinių teorijų įtaka XX a. 

literatūrai. Didesnis dėmesys skiriamas XX a. 

anglų romano ir apsakymo sąsajoms su XIX–

XX a. meno srovėmis – impresionizmu, 

simbolizmu, ekspresionizmu, avangardizmu, 

klasikiniu modernizmu ir kt. (A. Huxley 

„Kontrapunktas“, J. Joyce „Ulisas“, 

W. S. Maughamo „Mėnulis ir skatikas“, 

„Lietus“). Studijuojami postmodernistinio 

romano bruožai: praeities literatūrinių tradicijų 

eklektika, pastišas, tradicinio personažo kritika, 

ironijos bei parodijos reikšmė, mito bei pasakos 

vaidmuo. 

Kursinis darbas 1 

(H004B016) 

4 ECTS Studentai tęsia darbą, pradėtą rašyti mokslinio 

darbo pagrindų kurse: tikslinamas tyrimo 

objektas, tikslas, uždaviniai ir mokslinio tyrimo 

metodai, formuluojama mokslinė hipotezė, 

svarstoma darbo struktūra (struktūrinės dalys, 

jų turinys, tarpusavio santykis), sudaromas 

galutinis darbo planas. Aptariami teorinės 

literatūros paieškos ir kaupimo, kalbos 

empirinės medžiagos analizės ir sisteminimo, 

bibliografijos sudarymo klausimai, mokslinio 

darbo kalba, mokslinio stiliaus ypatybės. 

Studentai išmoksta kritiškai vertinti perskaitytą 

teorinę literatūrą. Ypatingas dėmesys skiriamas 

citatų vartojimo moksliniame darbe 

reikalavimams (citatų kiekis, citavimo tvarka ir 

t. t.), plagiato problemoms. 
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5 semestras 

Anglų kalbos stilistika 

(H004B006)  

5 ECTS Kurso tikslas – apibrėžti anglų kalbos stilistikos 

bendruosius principus kaip logiškai bei 

lingvistiškai tarpusavyje susijusių sąvokų 

sistemą ir hierarchiją, klasifikuoti teorinius 

stilistikos reiškinius ir mokyti stilistinės 

analizės pagrindų, kai dažnai tenka operuoti 

kitų lingvistikos lygmenų – leksikos, fonetikos, 

sintaksės ir semantikos – sąvokomis bei 

terminais. Kurse daugiausia dėmesio skiriama 

grožinio teksto stilistikai, kuri visų pirma 

asocijuojasi su kontekstinėmis, perkeltinėmis 

reikšmėmis ir raiškos priemonėmis, žodžių 

reikšmių konotacijomis. 

Vertimo teorija 

(H004B007)  

5 ECTS Studijų dalykas yra skirtas teoriniam įvadui į 

vertimo klausimus. Kurse studentai 

supažindinami su vertimo teorijos ir istorijos 

raida pasaulyje ir Lietuvoje, pagrindinėmis 

vertimo teorijos kryptimis, šiuolaikinės vertimo 

teorijos tendencijomis. Studentai nagrinėja 

vertimo procesą bei vertimo modelius, reikšmės 

ir prasmės skirtumą, reikšmės tipus, 

ekvivalentiškumą, variantinius ir kontekstinius 

atitikmenis, vertimo transformacijas. Vertimo 

mokslas pristatomas kaip tarpdisciplininis 

reiškinys, akcentuojama vertėjo kaip kultūros ir 

kalbų žinovo svarba vertime.  

Anglų poezija ir drama 

(iki XVIII a.) 

(H004B009) 

5 ECTS Šių anglų literatūros studijų nuo pačių jos ištakų 

iki XVIII a. istoriniame šalies kontekste metu 

studentai supažindinami su anglosaksų, 

viduriniųjų amžių bei renesanso poezija ir 

drama. Studijos suteikia galimybę šalia kitų šio 

laikotarpio poezijos bei dramos autorių didesnį 

dėmesį skirti Šekspyro kūrybai, konkretiems jo 

kūriniams, visapusiškai išnagrinėti charakterius. 

Šiame kurse siekiama ugdyti studentų 

originalaus teksto suvokimo, analizės bei 

interpretacijos gebėjimus, gilinantis į šios 

epochos literatūrinę-kultūrinę tradiciją. 

6 semestras 

Kursinis darbas 2 

(H004B017) 

6 ECTS Studentai tiria pasirinktą anglų (amerikiečių) 

literatūros objektą, gilinasi į temos pasirinkimo, 

svarstymo ir konkretinimo klausimus, 

suformuluoja galutinį darbo pavadinimą. 
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Tikslinamas tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai 

ir mokslinio tyrimo metodai, suformuluojama 

mokslinė hipotezė. Motyvuotai suformuojama 

darbo struktūra (struktūrinės dalys, jų turinys, 

tarpusavio santykis), sudaromas galutinis darbo 

planas. Analizuojami teorinės literatūros 

paieškos ir kaupimo, literatūros kritinio 

vertinimo ir sisteminimo, bibliografijos 

sudarymo klausimai, mokslinio darbo kalba, 

mokslinio stiliaus ypatybės. Studentai išmoksta 

kritiškai vertinti perskaitytą teorinę literatūrą. 

Vertimo raštu 

praktikumas (H004B013)

  

4 ECTS Šis studijų dalykas yra praktinio mokymosi 

dalykas, skirtas ugdyti studentų gebėjimą versti 

įvairaus pobūdžio tekstus. Dėmesys kreipiamas 

į kultūros, kalbos ir vertimo tarpusavio sąveiką. 

Studentai supažindinami su vertimo vieneto, 

ekvivalentiškumo ir neekvivalentiškumo 

sąvokomis. Analizuojami ir lyginami originalūs 

tekstai su jų vertimų variantais. Ugdomi 

studentų gebėjimai nustatyti vertimo problemas 

bei jas spręsti labiausiai tinkamu būdu. 

Anglų ir amerikiečių 

drama ir poezija (XVIII–

XX a.) (H000B037) 

5 ECTS Šis kursas – tai išsamios anglų ir amerikiečių 

literatūros studijos istoriniame šių šalių 

kontekste. Studijuojama poezijos bei dramos 

istorinė raida, analizuojamos literatūrinės 

kryptys, sąjūdžiai bei jų kultūriniai socialiniai 

kontekstai. Studijos suteikia galimybę 

paanalizuoti konkrečių autorių kūrinius, juose 

iškeliamas idėjas ir problemas, panagrinėti 

vaizduojamus charakterius. Kursu siekiama 

ugdyti studentų originalaus teksto suvokimo, 

analizės bei interpretacijos gebėjimus, gilinantis 

į XVIII-XX a. literatūrinę-kultūrinę tradiciją. 

7 semestras 

Baigiamasis bakalauro 

darbas 1 (H004B024)

  

3 ECTS Kurse studijuojami formalieji reikalavimai 

mokslinio darbo formai ir turiniui, temos 

formulavimo problemos. Suformuluojamas 

mokslinio tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai, 

mokslinė hipotezė, atliekamas tiriamasis 

darbas, sumodeliuojama ir organizuojama 

darbo struktūra (struktūrinės dalys, jų turinys, 

tarpusavio santykis), įsisavinamos mokslo 

kalbos vartojimo ir bendrosios stiliaus kultūros 

ypatybės. Ugdomos teorinės literatūros 

paieškos ir kaupimo, literatūros analizės ir 
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sisteminimo kompetencijos, gilinamasi į 

bibliografijos sudarymo, citatų vartojimo 

moksliniame darbe bei plagiato problemas. 

Kurso pabaigoje studentai pateikia baigiamojo 

darbo planą ir įžangą. 

Amerikiečių apsakymas 

ir romanas (XIX – XX a.) 

(H004B026) 

5 ECTS Studijuojami amerikiečių literatūros kūriniai 

atspindintys JAV istorinių epochų raidą. Kursas 

pradedamas romantizmo kryptimi ir realizmo 

brandžiausiais autoriais, atstovaujančiais 

natūralizmo kryptį. Toliau nagrinėjama „džiazo 

amžiaus“ atstovų kūryba, atskleidžiamas 

„amerikietiškosios svajonės“ efemeriškumas ir 

nusivylimas ja, „prarastosios kartos“ idėjos apie 

pilietiškumą, karo pasmerkimas, antifašistinės 

nuostatos, demokratijos plėtra, rasinės 

problemos. Nevienalypė ir daugiakultūrė 

šiuolaikinė JAV visuomenė atskleidžiama 

etninių mažumų ir imigrantų literatūroje. 

Amerikiečių literatūros kūrinių žanrinė ir 

estetinė analizė siejama su amerikiečių 

identiteto formavimosi raida. 

Filologinė praktika 1 

(H004B014) 

8 ECTS Ugdomas studentų gebėjimas versti įvairios 

tematikos tekstus. Treniruojamojo vertimo 

metu studentai gilina savo gebėjimus nustatyti 

terminų denotantus ir konotantus (tikslumą, 

lakoniškumą ir kt.). Daug dėmesio skiriama 

teksto suvokimo procesui, jo įvertinimui, 

turinio bei raiškos santykio parinkimui, kalbos 

vienetų, leksinių ir gramatinių reikšmių 

taikymui. Įgūdžių lokalizacijos procesas yra 

paprastinamas ir spartinamas. Ypač didelis 

dėmesys yra skiriamas dokumentų kalbai: 

raiškai, stiliui bei klasifikavimui. Teorinių 

žinių, technologijų taikymas praktikoje. Teksto 

formatavimas. Susipažįstama su didelių 

dokumentų ar jų paketų vertimo specifika. 

JAV istorija ir kultūra 

(H004B012)  

3 ECTS Šis JAV kultūros ir bendrosios istorijos kursas 

apima tokius istorijos etapus: ankstyvoji 

Amerika – kolonijinis periodas – kova už 

nepriklausomybę – valstybės institucijų 

formavimas – ekspansija į vakarus – 

visuomenės konfliktai, plėtra ir permainos – 

nepasitenkinimas ir reformos – I pasaulinis 

karas ir depresija – II pasaulinis karas ir pokario 

JAV, tarptautiniai JAV įvykių vertinimai. 
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Medžiaga pateikiama problemos iškėlimo, 

konstatavimo principu, diskutuojama ir siejama 

su dabartinės JAV realijomis bei problemomis, 

nustatomos sąsajos su pasauliniu kontekstu, 

globalizacijos problemomis bei įtaka Lietuvos 

dabarčiai. 

8 semestras 

Baigiamasis bakalauro 

darbas 2 (H004B025)

  

12 ECTS Šis kursas yra baigiamojo bakalauro darbo 1 

kurso tęsinys. Jame akcentuojami mokslinio 

darbo (bakalauro darbo) sukauptos empirinės 

medžiagos tolesnio kaupimo, tikslinimo, 

sisteminimo ir tyrimo bei bakalauro darbo 

galutinio įforminimo klausimai. Akcentuojamas 

pagrindinės dalies teksto rašymas (teksto 

rašymo tvarka, citatų, nuorodų ir santrumpų 

vartojimas), atsakingas tyrimo duomenų 

apibendrinimas, kūrybiškas ir autentiškas 

baigiamųjų išvadų formulavimas. Siekiama 

tikslaus mokslinio darbo įforminimo 

reikalavimų taikymo. Kurso pabaigoje studentai 

turėtų būti parengę bakalauro darbą gynimui. 

Teksto lingvistika 

(H004B003) 

3 ECTS Šis kursas apibendrina jau įgytas teorines bei 

praktines žinias nagrinėjant tekstą kaip 

pagrindinį kalbos vienetą. Kurso metu didesnis 

dėmesys skiriamas tokiems teksto formavimo 

principams kaip kohezija (paviršinis rišlumas), 

koherencija (gilusis rišlumas), intencionalumas 

(adresato ketinimai), priimtinumas, 

informatyvumas, relevantiškumas ir 

intertekstualumas bei tokiems pragmatikos 

principams kaip teksto efektyvumas, jo 

veiksmingumas ir jo tinkamumas. Šie teksto 

formavimo bei pragmatikos principai lemia 

komunikaciją. Šis kursas padeda studentams ne 

tik analizuoti, interpretuoti ir kurti skirtingų 

rūšių tekstus, bet ir rašyti baigiamojo darbo 

tekstą pagal teksto formavimo reikalavimus. 

Filologinė praktika 2 

(H004B015) 

7 ECTS Per filologinę praktiką II studentai dirba vertėjo 

asistentais; mokosi dirbti savarankiškai ir 

greitai atlikti pateikto teksto analizę (lingvistinę 

ir ekstralingvistinę), pasirinkti tinkamą vertimo 

tipą (pilnutinį, dalinį, pasirinktinai dalinį, 

referatyvinį); stengiasi kokybiškai ir operatyviai 

atlikti vertimą raštu. Praktikantai plečia įvairių 

verslo sričių dalykinės kalbos žodyną, 
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aktyvuoja Europos Sąjungos specialiosios 

leksikos bei terminijos vartojimo įgūdžius. 

Sistemina ir kaupia specialiųjų tekstų vertimus 

anglų bei lietuvių kalbomis. Lavina vertimo 

proceso planavimo ir darbo organizavimo 

gebėjimus, tobulina darbo su specialiaisiais 

žodynais bei C&IT valdymo įgūdžius. 

 

Specialiojo lavinimo dalis skirta dalykams, kurie grindžiami studijų pagrindų dalykais, ir 

juos papildo, suteikdami nuoseklų ir išsamų anglų kalbos kaip sistemos vaizdą, teikia 

gilesnes specialiąsias anglų filologijos žinias bei ugdo gebėjimus, orientuotus į tolesnę 

tiriamąją ar taikomąją profesinę veiklą. Kalbinė kompetencija formuojama, gilinama ir 

tobulinama kursuose Anglų kalba 1-8. Lingvistinės, kultūrinės ir komunikacinės 

kompetencijos tobulinimui numatyti kursai Prancūzų kalba 1-4. Į specialiojo lavinimo 

bloką yra įtraukti toliau nurodyti studijų dalykai, taip pat pateikiamas juos sudarantis 

kreditų (ECTS) skaičius, semestras, kuriame jie yra dėstomi, bei dalyko aprašas: 

 

6 lentelė. Anglų filologijos studijų specialiojo lavinimo dalies pagrindų dalies dalykai 

1 semestras 

Anglų kalba 1 

(H000B011) 

12 

ECTS 

Dalyko tikslas – lavinti skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbė-

jimo įgūdžius, ugdant gebėjimą taisyklingai vartoti leksines ir 

gramatines bendrosios anglų kalbos struktūras, žodžių dary-

bos priemones; ugdyti gebėjimą taisyklingai tarti anglų kalbos 

garsus žodyje ir žodžių junginiuose. Šiuolaikinės anglų kalbos 

kurso studijos suteikia galimybę perprasti anglų kalbos fone-

tinę, morfologinę bei leksinę sandarą, suvokti kalbą kaip siste-

mą, taisyklingai vartoti žodžius, prasmines bei funkcines žo-

džių klases sakinyje; ugdyti akademinio rašymo pradmenų ge-

bėjimus (žodžių, žodžių junginių, sakinių rašymą anglų kal-

ba), mokyti nesudėtingų minčių dėstymo raštu laisva forma. 

2 semestras 

Anglų kalba 2 

(H000B012)

  

12 

ECT

S 

Dalyko tikslas – toliau lavinti skaitymo, klausymo, rašymo ir 

kalbėjimo įgūdžius. Kurse ugdomas gebėjimas taisyklingai 

vartoti anglų kalbos komunikacinius intonacinius modelius, 

rišliai kalbėti anglų kalba, sutelkiant dėmesį į ritmą ir tempą, 

tariant žodžių junginius sakinyje. Kurse suteikiama teorinių bei 

praktinių žinių ugdyti suvokimą iš klausos, padeda susisteminti 

ir apibendrinti įgytas fonetikos ir fonologijos žinias. Kurse 

suteikiama žinių apie anglų kalbos modalinių veiksmažodžių, 

infinityvo, gerundijaus, netiesioginės kalbos, šalutinių sakinių, 

jungtukų, emfatinių struktūrų, inversijos vartojimą. Turtinamas 

žodynas bei analizuojami bendrieji pastraipos bei nedalykinių 

laiškų rašymo reikalavimai. 
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3 semestras 

Anglų kalba 3 

(H004B019)

  

10 

ECT

S 

Kursą sudaro leksika, rašymas ir sintaksė. Kurse studentai 

įgyja žinių apie taisyklingą sintaksinių ir leksinių anglų kalbos 

struktūrų vartojimą įvairiuose komunikacinės paskirties 

tekstuose; išdėstomi sintaksės pagrindai, ypatingą dėmesį 

skiriant anglų kalbos sakinio struktūrai, žodžių tvarkai 

sakinyje, sakinio dalių raiškai ir vartosenai; plėtojamos rašto 

kalbos kompetencijos: rašomos pastraipos įvairiomis temomis, 

mokomasi rašyti planus, pranešimus, santraukas. Šiuo kursu 

ugdomas platus bendrųjų kompetencijų spektras: studentams 

sudaroma galimybė perprasti kalbą kaip sistemą, ugdyti 

gebėjimą bendrauti anglų kalba įvairiausiose situacijose. 

4 semestras 

Anglų kalba 4 

(H004B020) 

12 

ECT

S 

Kursas susideda iš leksikos ir sintaksės. Kurse studentai gilina 

gebėjimą suprasti informaciją anglų kalba bei ją perteikti, 

lanksčiai ir laisvai bendrauti šia kalba raštu ir žodžiu; 

lavinamas sisteminis požiūris į kalbą. Toliau tobulinamas 

anglų kalbos žodynas, plečiama įvairių semantinių grupių 

leksika, turtinamos specialiosios paskirties žodyno terminų, jų 

vartosenos žinios; jos praktiškai taikomos profesiniuose, 

kultūriniuose kontekstuose, ypač pabrėžiant taisyklingą 

sintaksinių ir leksinių struktūrų vartojimą. Analizuojami 

aprašomojo bei pasakojamojo teksto ypatumai; mokoma 

įvairių dalykinių laiškų rašymo formų; mokoma dirbti 

individualiai ir komandoje. 

Prancūzų 

kalba 1 

(H460B013) 

3 

ECT

S 

Kurso tikslas – formuoti kalbines kompetencijas pagal 

bendrųjų Europos kalbų mokymosi metmenų A1(1) lygį. 

5 semestras 

Anglų kalba 5 

(H004B001)

  

8 

ECT

S 

Šis leksikos ir akademinio rašymo kursas suteikia žinių apie 

žodžių reikšmės konotacijas, perkeltines reikšmes 

kontekstuose, moko taisyklingai vartoti konotuotas ar 

perkeltines žodžių reikšmes. Rašomos esė pasirinktomis 

temomis. Tekstų analizei svarbūs trys aspektai: 1) pats tekstas 

kaip procesas ir tekstas kaip produktas su savo lingvistinėmis 

ypatybėmis; 2) teksto akto dalyviai; 3) platesnis kontekstas ar 

situacija, kurioje veikia šie dalyviai. Aiškinantis šiuos 

aspektus, aptariamos įvairios tekstiškumo rūšys, studijuojami 

funkcinių stilių leksiniai, sintaksiniai, stilistiniai ypatumai. 

Siekiama taisyklingo kalbos priemonių vartojimo, kalbos 

sklandumo bei natūralumo. 

Prancūzų 

kalba 2 

(H460B014) 

3 

ECT

S 

Kurso tikslas – tobulinti kalbines kompetencijas pagal 

bendrųjų Europos kalbų mokymosi metmenų A1(2) lygį. 
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6 semestras 

Anglų kalba 6 

(H004B002)

  

8 

ECT

S 

Dalykas suteikia žinių apie kalbos pragmatines ypatybes, 

kalbėtojo intencijų raiškos įvairiose situacijose galimybes, 

konteksto reikšmę kalbos aktui. Praktiniuose užsiėmimuose 

nagrinėjamos teisinių, politinių terminų, etinių sąvokų 

reikšmės, atliekama įvairių funkcinių stilių tekstų gramatinių 

reiškinių bei žodyno analizė. Toliau plečiamas anglų kalbos 

žodynas, papildant jį tam tikrų semantinių grupių leksika, 

turtinamos specialiosios paskirties žodyno terminų, jų 

vartosenos žinios, kurios praktiškai pritaikomos profesiniuose, 

kultūriniuose kontekstuose. 

Prancūzų 

kalba 3 

(H460B015) 

3 

ECT

S 

Kurso tikslas – formuoti prancūzų kalbos kalbines 

kompetencijas pagal bendrųjų Europos kalbų mokymosi 

metmenų A2(1) lygį. 

7 semestras 

Anglų kalba 7 

(H000B048)

  

8 

ECT

S 

Šį praktinio mokymosi kursą sudaro dvi dalys: bendrosios 

anglų kalbos studijos ir dalykinės (verslo ir teisės) anglų 

kalbos studijos. Bendrosios anglų kalbos studijos skirtos toliau 

ugdyti taisyklingos anglų kalbos vartojimo įgūdžius bei 

praturtinti besimokančiųjų anglų kalbos žodyną. Dalykinės 

anglų kalbos studijos skirtos supažindinti su verslo ir teisės 

anglų kalba. Daug dėmesio skiriama ekonominės ir teisinės 

leksikos nagrinėjimui dalykiniuose tekstuose, siekiama, kad 

studentai suprastų pagrindinius ekonomikos veiksnius ir 

adekvačiai vartotų ekonominę ir teisinę leksiką bei terminiją. 

Prancūzų 

kalba 4 

(H460B016) 

3 

ECT

S 

Kurso tikslas – tobulinti kalbines kompetencijas pagal 

bendrųjų Europos kalbų mokymosi metmenų A2(2) lygį. 

8 semestras 

Anglų kalba 8 

(H004B027) 

8 

ECT

S 

Kurse suteikiama žinių apie kalbos pragmatines ypatybes, 

kalbėtojo intencijų raiškos įvairiose situacijose galimybes, 

konteksto reikšmę kalbos aktui. Specialiosios terminologijos 

žinojimas, gebėjimas vartoti įvairių sričių žodyną padeda plėsti 

studento akiratį, suteikia jam galimybę gilintis pasirinktoje 

srityje, analizuoti, spręsti problemas, diskutuoti, siekiant kalbos 

natūralumo. Per praktinius užsiėmimus įtvirtinamos teorinės 

jūrinės leksikos bendrosios ir specialiosios žinios, 

susipažįstama su laivų tipais, jų paskirties pavadinimais. 

Medžiaga yra papildoma Europos Sąjungos dokumentų 

analize. Įsisavinama jūriniam verslui būdinga leksika, tipinės 

frazės ir santrumpos, siekiama jų praktinio atpažinimo. 
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Be bendrojo lavinimo, studijų krypties pagrindų ir specialiojo lavinimo dalykų, per anglų 

filologijos studijas studentai turi galimybę dalį dalykų pasirinkti laisvai: 4 semestre (3 

ECTS), 5 semestre (4 ECTS), 6 semestre (4 ECTS) ir 8 semestre (3 ECTS, 4 ECTS). 

Studentai renkasi laisvai pasirenkamuosius dalykus iš KU Rektoriaus įsakymu patvirtino 

studijų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamieji dalykai negali būti anglų filologijos studijų 

programoje numatyti dalykai. 
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3. NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ ANGLŲ FILOLOGIJOS 

SRITIES ŽINIŲ BEI GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODOLOGIJA 

 

3.1 Bendrieji reikalavimai bei nuostatos 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai pripažįstami lyginant juos su standartais, 

taikomais tam tikram dalykui ar jo sandui. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų 

pripažinimą reglamentuoja Neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir 

pripažinimo nuostatai (Senato nutarimas, 2008 m. gegužės 23 d. Nr. 11-56).  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo procedūrą 

sudaro trys pagrindiniai etapai: 

 kandidato priėmimas, informavimas ir orientavimas; 

 kandidato mokymosi pasiekimų aplanko (portfolio) sudarymas; 

 mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas. 

Procedūra baigiama komisijos posėdžiu, pokalbiu su kandidatu, komisijos sprendimu ir 

kandidatų informavimu dėl sprendimo. 

Vertinant neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytas kompetencijas turi būti atsižvelgiama į 

šiuos bendruosius reikalavimus ir nuostatas: 

 kandidatas turi būti ne jaunesnis nei 23 metų amžiaus; 

 kandidatai privalo turėti ne mažesnę nei 3 metų profesinės veiklos patirtį, 

nepriklausomai nuo to, ar šiuo metu yra užimti, ar neužimti darbo rinkoje; 

 kandidato profesinės veiklos patirtis turi atitikti anglų filologijos diplomo profilį; 

 įskaitoma ne daugiau nei 50 % visos anglų filologijos studijų programos; 

 baigiamasis bakalauro darbas 1 ir baigiamasis bakalauro darbas 2 nėra įskaitomi; 

 filologinė praktika 1 ir filologinė praktika 2 gali būti įskaitomos tik tiems 

asmenims, kurių vertėjo darbo patirtis yra ne mažesnė nei 3 metai ir kurie gali tai 

įrodyti oficialiais dokumentais (pvz., darbovietės išduota pažyma bei 

patvirtintomis atliktų vertimų (ne mažiau nei 100 vertimo puslapių) kopijomis); 

 kandidatas gali pradėti tik vieno diplomo siekimo procedūrą. 

Šios veiklos bei dokumentai yra laikomi tinkamais pagrįsti neformaliuoju bei savaiminiu 

būdu įgytas anglų filologijos srities žinias bei gebėjimus: 

 oficialūs kalbų mokyklų bei parengiamųjų kursų išduoti sertifikatai, pateikiami 

drauge su išlaikytų testų rezultatais bei atliktų užduočių aprašymais; 

 oficialūs dokumentai, patvirtinantys mokymosi per darbo patirtį;  

 sertifikatai, išduoti baigus mokymus darbo vietoje; 

 dalyvavus švietimo įstaigų rengtuose seminaruose išduoti oficialūs sertifikatai bei 

pažymėjimai; 

 savanoriška veikla arba veikla bendruomenėse Lietuvoje arba užsienyje, 

patvirtinta oficialiomis pažymomis; 

 darboviečių išduotos oficialios pažymos apie turimą darbo patirtį bei darbo 

pobūdį; 

 oficialiuose leidiniuose publikuotų straipsnių ar pranešimų anglų kalba kopijos; 

 darbdavio rekomendacijos, komisijų atestacijos, veiklos vertinimo posėdžių 

protokolai, vartotojų ar klientų atsiliepimai ir pan. 
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Tokiais dokumentais pagrįstos neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytos anglų filologijos 

srities žinios bei gebėjimai gali būti patikrinami atskirai tiesioginiu metodu (esė, testu, 

interviu ir kt.), jei kandidatas negali pateikti detalaus veiklos aprašo arba papildomos 

informacijos apie atliktus žinių bei gebėjimų įvertinimus. 

Dalyvavimas veikloje, kuri nėra tiesiogiai susijusi su anglų kalbos filologo 

kompetencijomis bei su anglų filologijos diplomo profiliu, yra vertinamas kaip netinkamas 

neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytų anglų filologijos srities žinių bei gebėjimų 

pagrindimui. 

 

3.2 Anglų filologijos srities žinių bei gebėjimų vertinimo metodai 

Vertinant anglų filologijos srities neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, 

kiekvieno anglų filologijos studijų programos dalyko suteikiamoms žinioms bei 

gebėjimams vertinti parenkamas atskiras vertinimo metodas. Laisvai pasirenkamieji dalykai 

vertinami ir įskaitomi pagal atitinkamą dalyką kuruojančios katedros parengtą studijų 

krypčių kompetencijų aprašą. 

 

7 lentelė. Anglų filologijos studijų programos žinių bei gebėjimų vertinimo metodai 

DALYKAS 

SUTEIKIAMOS 

ŽINIOS IR 

GEBĖJIMAI 

VERTINIMO METODAS 

TIESIOGINIS PORTFOLIO* 

KALBOTYROS 

ĮVADAS  

(H004B079) 

Orientuotis kalbotyros 

srityje, jos šakose;  

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu /  

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai / 

konferencijų 

medžiaga ir 

sertifikatas 

operuoti lingvistiniais 

terminais;  

traktuoti kalbą kaip 

sistemą;  

suvokti kalbos vienetų 

hierarchinę 

priklausomybę;  

skirti kalbą ir šneką ir jas 

charakterizuoti;  

Analitinės bei 

lyginamosios esė 

rašymas, kuriame 

remiamasi ne 

mažiau nei 7 

akademiniais 

šaltiniais 

Autoriniai 

straipsniai 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

kalbotyros srities 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

kalbotyros tema 

medžiaga ir 

sertifikatas 

analizuoti ir sisteminti 

kalbos faktus;  

naudotis atitinkamais 

informacijos šaltiniais. 
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LITERATŪROS 

TEORIJOS ĮVADAS 

(H004B023)  

Suvokti literatūros kūrinio 

instrumentarijų;  
Literatūros kūrinių 

analizė raštu, 

kurioje vertinamos 

autoriaus 

naudojamos 

literatūrinės 

priemonės, 

analizuojami 

kūrinio istoriniai ir 

socialiniai 

kontekstai, 

pateikiamos 

problemos bei 

vertybės. 

Autoriniai 

straipsniai, 

publikuoti 

literatūros analizei 

bei kritikai skirtuose 

leidiniuose, 

atitinkantys 

literatūros kūrinio 

analizavimo 

kriterijus 

analizuoti įvairius 

požiūrius į literatūriniais 

vaizdiniais įprasmintus 

tipiškus gyvenimo 

atvejus;  

suprasti socialinį, politinį 

ir istorinį vaizduojamų 

reiškinių kontekstą;  

interpretuoti, suvokti ir 

vertinti literatūros 

keliamas humanistikos 

problemas, ugdyti ir 

formuoti tvirtą vertybinę 

sistemą;  

kūrybiškai įžvelgti 

bendrąsias humanistikos 

problemas pasitelkiant 

vaizduotę;  

Analitinės bei 

lyginamosios esė 

rašymas 

Autorinės esė, 

publikuotos 

literatūros analizei 

bei kritikai skirtuose 

leidiniuose, 

atitinkančios esė 

rašymo kriterijus 

kritiškai analizuoti idėjas 

ir lavinti studentų 

intelektinius (mąstymo) 

įgūdžius, aptariant 

literatūros kūrinio loginio 

plano elementus – temą, 

idėją, problemą. 

ANGLŲ KALBA 1 

(H000B011)  

Taisyklingai tarti anglų 

kalbos garsus ir junginius 

žodyje, sakinyje;  

Teksto analizė 

(pateiktų tekstų 

skaitymas, jų 

aptarimas žodžiu) 

- 

suvokti morfologijos 

kategorijas, žodžių klases;  

taisyklingai vartoti nomi-

natyvines kalbos dalis;  
Testas - 

taisyklingai vartoti anglų 

kalbos veiksmažodį ir jo 

gramatines kategorijas;  Rašinys laisva 

tema, kuriame 

remiamasi ne 

mažiau nei 7 

akademiniais 

šaltiniais 

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai  

išplėsti anglų kalbos 

žodyną;  

taisyklingai rašyti 

žodžius, jų junginius, 

sakinius, dėstyti mintis 

raštu laisva tema;   

ugdyti bendruosius 

komunikacinius 

gebėjimus. 

Interviu** 

(pateiktos 

situacijos analizė 

ir sprendimas) 

Darbovietės vadovo 

bei kolegų 

vertinimas raštu 
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LOTYNŲ KALBA  

(H460B010)  

Suvokti lotynų kalbos 

santykį su kitomis 

indoeuropiečių kalbomis, 

jos poveikį romanų, 

germanų ir kitoms 

Europos kalboms; suprasti 

lotynų kalbos gramatinę 

sistemą, rašybos dėsnius; 

turėti minimalų žodyną; 

žinoti klasikinę romėnų 

poeziją, mitus, 

sentencijas; 

Testas 

Teksto analizė 

Lotynų kalbos kursų 

medžiaga ir 

sertifikatai 

suvokti lotynų ir lietuvių 

(prancūzų, anglų, vokiečių 

ir kt.) kalbų gramatinės 

sistemos panašumus bei 

skirtumus; Testas 

atpažinti žodžių formas, 

morfologines ir 

sintaksines konstrukcijas; 

vartoti gramatinių formų 

paradigmas; nesudėtingos 

konstrukcijos lietuviškas 

frazes parašyti lotynų 

kalba; 

Teksto vertimas 

analizuoti, sisteminti, 

dirbti grupėje ir 

savarankiškai. 

Interviu (pateiktos 

situacijos analizė 

ir sprendimas) 

INFORMACINĖS 

TECHNOLOGIJOS 

FILOLOGIJOJE 

(H000B024) 

Apžvelgti pagrindines 

informacines 

technologijas, skirtas 

filologinėms problemoms 

spręsti, jų kūrėjus 

Lietuvoje;  

Testas 

ECDL sertifikatas ar 

kitas dokumentas 

patvirtinantis 

gebėjimą dirbti su 

atitinkamomis IT  

naudotis elektroniniais 

žodynais, tekstynais, 

virtualiomis 

bibliotekomis;  

Prezentacija 

pademonstruojant 

atitinkamus IT 

vartotojo 

gebėjimus 

pademonstruoti garsinės 

tekstų įrašų analizės 

programų, lemuoklių, 

automatinio vertimo ir kt. 

programų galimybes; 

bendrauti, perduoti 

duomenis įrašant į įvairias 

laikmenas bei internetu; 

orientuotis virtualioje 

mokymosi aplinkoje;  
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nustatyti rinkmenos (failo) 

formatą ir programas, 

kurios leidžia tokio tipo 

failus skaityti ar 

redaguoti;  

kurti integruotus 

dokumentus, taikyti teksto 

redaktoriaus (pvz., Word), 

elektroninės lentelės 

(pvz., Excel) ir pateikčių 

rengyklės (pvz., Power 

Point) galimybes tekstui, 

automatinėms nuorodoms, 

lentelėms, diagramoms 

rinkti, redaguoti ir 

formatuoti; pasirinkti ir 

pritaikyti klaviatūrą 

specialiems poreikiams 

(specialybės tekstams, 

simboliams). 

FILOSOFIJA 

(H001B001)  

Žino filosofijos istoriją, 

supranta filosofines 

kategorijas ir paradigmas, 

geba analizuoti ir 

interpretuoti klasikinius ir 

šiuolaikinius filosofijos 

tekstus;  

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 
moka formuluoti 

filosofines problemas ir 

atrasti jų sprendimo būdus;  

geba kritiškai vertinti 

mentalinę, socialinę, 

ekonominę, politinę, 

kultūrinę realybę ir jos 

virtualias apraiškas; 

Lyginamosios esė 

rašymas 

Leidiniuose 

publikuota autorinė 

esė atitinkama tema 

geba perteikti filosofijos 

idėjas, informaciją, 

problemas bei galimus jų 

sprendimų būdus 

specialistams ir plataus 

profilio auditorijoms; 

geba dirbti kultūrinėje, 

politinėje, visuomeninėje 

ir edukologinėje srityse, 

taikant modernius 

šiuolaikinės filosofijos 

metodus; 

geba dirbti komandoje, 

vadovaujantis profesine 

Interviu (pateiktos 

situacijos analizė 

Darbovietės vadovo 

bei kolegų 
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etika ir pilietiškumu; ir sprendimas) vertinimas raštu 

geba formuluoti savo 

tolesnių studijų uždavinius 

ir savarankiškai studijuoti; 

geba savo veiksmais 

skatinti kultūrinę, politinę 

ir religinę toleranciją; 

išsiugdo moralinės 

atsakomybės jausmą už 

savo veiklą. 

DIDŽIOSIOS 

BRITANIJOS 

ISTORIJA IR 

KULTŪRA 

(H004B011) 

Išmanyti Didžiosios 

Britanijos visuomenės 

ypatumus, apibūdinti 

esminius šios šalies 

kultūros bruožus; 

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

pažinti Didžiosios 

Britanijos valstybės ir 

anglų kalbos istorinius 

raidos procesus, jų kaitą 

bei glaudžias sąsajas; 

analizuoti Jungtinės 

Karalystės istorinę raidą 

bei dabartinę jos situaciją 

įvairiais tyrimo 

lygmenimis: istoriniu 

lyginamuoju, geopolitiniu 

bei sociokultūriniu; 

apibrėžti Didžiosios 

Britanijos įtaką globalių 

procesų kontekste bei 

įžvelgti jų sąsajas su 

Lietuva; 

Lyginamosios esė 

rašymas 

Publikuota autorinė 

esė atitinkama tema 

analizuoti svarbiausias 

šalies problemas kartu 

lavinant įvairius kalbinės 

veiklos įgūdžius bei 

ugdant gebėjimą naudotis 

įvairiais informacijos 

šaltiniais anglų kalba; 

Analitinės esė 

rašymas 

Atitinkama tema 

publikuota autorinė 

esė 

apibūdinti įvairialypę ir 

daugiakultūrę šios šalies 

aplinką, jos tradicijas ir 

papročius. 

ANTIKINĖ 

LITERATŪRA 

(H000B066) 

Suvokti antikinės 

literatūros kaip pasaulinės 

literatūros pirmtakės raidą 

ir jos dėsningumus to 

meto istorijos kontekste; 

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 
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atpažinti ir apibrėžti 

antikinės literatūros 

žanrus; 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

išvardinti svarbiausius 

literatūrologinius terminus 

ir juos vartoti analizuojant 

tekstus;  

teorines žinias taikyti 

antikinių kūrinių analizei. 
Teksto analizė 

Publikuota autorinė 

esė atitinkama tema 

GERMANŲ 

KALBOTYROS 

ĮVADAS 

(H004B004)  

Analizuoti konkrečius 

kalbos faktus, pritaikant 

įgytas teorines žinias apie 

germanų kalbų balsių ir 

priebalsių sistemas, balsių 

ir priebalsių perkaitas, 

morfologiją; 

Testas 

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai 

suvokti principinius kalbų 

gretinimo dėsnius ir 

apibendrinimus; Lyginamosios esė 

rašymas ugdyti praktines 

kompetencijas analizuoti 

ir sisteminti. 

įvaldyti specifines 

germanų kalbų gretinimo 

žinias, jas pritaikant 

šiuolaikinės anglų kalbos 

(kaip germanų kalbos) 

faktų analizei ir 

dėsningumų istorinės 

raidos suvokimui; 

Analitinės bei 

lyginamosios esė 

rašymas 

analizuoti senosios anglų 

kalbos raštijos tekstų 

ištraukas, suvokti šios 

kalbos įtaką šiuolaikinės 

anglų kalbos raidai. 

Teksto ištraukos 

analizė 

ŠIUOLAIKINĖS 

LINGVISTIKOS 

KRYPTYS 

(H004B021) 

Operuoti lingvistiniais 

terminais; 

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu / 

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai 

įvertinti istorinę bei 

praktinę lingvistikos 

teorijos raidą ir svarbą; 

naudotis informacijos 

šaltiniais. 
Analitinės bei 

lyginamosios esė 

Autoriniai 

straipsniai 
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rašymas, kurioje 

remiamasi ne 

mažiau nei 7 

akademiniais 

šaltiniais 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

kalbotyros srities 

straipsniai* 

ANGLŲ KALBOS 

LEKSIKOLOGIJA 

(H004B093) 

Suvokti anglų kalbos 

leksiką kaip sistemą ir 

žodį reikšmės ir formos 

atžvilgiu; 

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

apibūdinti žodžio 

sintagminius ir 

paradigminius ryšius; 

žinoti ir gebėti paaiškinti 

leksikologijos terminus. 

ANGLŲ KALBA 2 

(H000B012) 

Taisyklingai kirčiuoti 

anglų kalbos žodžius, 

grupuoti sakinį į 

prasmines žodžių grupes;  

Interviu (pateiktų 

tekstų skaitymas, 

jų aptarimas 

žodžiu) 

Anglų kalbos kursų 

medžiaga ir 

sertifikatai 

vartoti komunikacinius 

intonacijos modelius 

sakinyje;  

taisyklingai vartoti anglų 

kalbos modalinius 

veiksmažodžius, 

infinityvą, gerundijų, 

netiesioginę kalbą;  Testas 

taisyklingai vartoti žodžių 

junginius, idiomatinius 

posakius kontekste;  

gebėti rašyti pastraipą, 

bendravimo 

(nedalykinius) laiškus;  

Pastraipų laisva 

tema rašymas, 

nedalykinių laiškų 

rašymas 

Darbovietėje rašytų 

laiškų anglų kalba 

kopijos, patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

demonstruoti 

perkeliamuosius 

gebėjimus, ypač 

kompiuterinį raštingumą. 

Anglų rašytojo 

knygos analizė bei 

prezentacija 

žodžiu, 

pasitelkiant 

skaidres 

Publikuota autorinė 

anglų rašytojo 

knygos analizė 

(papildoma jos 

prezentacija žodžiu, 

pasitelkiant 

skaidres) 

ANGLŲ KALBOS 

ISTORIJA 

(H004B005) 

Analizuoti kalbą 

sinchroniniu ir 

diachroniniu aspektais;  Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas įsisavinti svarbiausius 
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istorinius lingvistinių 

kitimų dėsningumus ir jų 

mechanizmus;  

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

gretinti, grupuoti, 

analizuoti bei interpretuoti 

anglų kalbos skirtingų 

istorinių laikotarpių 

faktus;  

Dviejų skirtingų 

istorinių anglų 

kalbos laikotarpių 

analizė raštu 
Publikuotas 

atitinkamas autorinis 

straipsnis 
taikyti įgytas istorinės 

lingvistikos žinias 

praktiškai analizuojant 

įvairių anglų kalbos 

istorinių laikotarpių 

tekstus. 

Pateikto teksto 

analizė 

MOKSLINIO 

DARBO 

PAGRINDAI 

(H004B010) 

Kaupti, analizuoti, 

apibendrinti pasirinktos 

mokslinės temos 

medžiagą, iškelti 

svarbiausias problemas; 

Mokslinis 

straipsnis 

pasirinkta 

lingvistine, 

literatūrine ar 

istorine tematika 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

kalbotyros, 

literatūros ar 

istorijos srities 

straipsniai 

rinkti ir klasifikuoti 

empirinę, lingvistinę, 

literatūrinę ar istorinę 

medžiagą, reikalingą 

tyrimui; 

suprasti, kokia 

informacija ir kaip turi 

būti pateikiama atskirose 

tiriamojo darbo dalyse; 

tinkamai remtis teorine 

literatūra ir nurodyti ją 

tekste, tinkamai pateikti 

literatūros sąrašą; 

sieti temą su 

bendresnėmis 

problemomis, su tiriamojo 

darbo perspektyva; 

kritiškai ir konstruktyviai 

mąstyti, spręsti problemas 

ir savarankiškai daryti 

išvadas.  

ANGLŲ 

APSAKYMAS IR 

ROMANAS (XVIII–

XX A. I P.) 

(H004B018) 

Analizuoti įvairius 

požiūrius į autorių kūrybą, 

kūrybiškai įžvelgti 

humanistikos problemas, 

siejant jas su socialiniu, 

politiniu, kultūriniu, 

moraliniu kontekstu bei 

nustatant jungtis ir sąsajas 

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 
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su tuo, kas aktualu ir 

mūsų laikų žmogui;  

vertinti anglų literatūrą 

istoriškai, t.y. gebėti 

atskleisti, kaip 

aprašytąsias problemas 

suvokė to laikmečio 

Anglijos visuomenės 

žmonės; 

Analitinės esė 

rašymas 

Publikuota autorinė 

esė atitinkama tema 

suvokti ir įsigilinti į to 

laikmečio socialinių, 

moralinių vertybių 

sistemą, gebėti ją kritiškai 

vertinti ir paaiškinti 

šiuolaikinių vertybinių 

svertų požiūriu. 

Lyginamosios esė 

rašymas 

Publikuota autorinė 

esė atitinkama tema 

ANGLŲ KALBA 3 

(H004B019)  

Suvokti pagrindines 

sintaksės kategorijas, 

sakinio dalių vartoseną, 

angliško sakinio 

struktūros principus;  

Testas 

Anglų kalbos kursų 

medžiaga ir 

sertifikatai 

taisyklingai vartoti 

rašytinei ir šnekamajai 

kalbai būdingas 

sintaksines ir leksikos 

struktūras;  

tinkamuose kontekstuose 

vartoti formalųjį, 

neutralųjį ir neformalųjį 

žodyną;  

atrinkti leksiką ir kitas 

kalbos priemones, 

tinkamas tam tikrai 

vartojimo situacijai;  

Prezentacija su 

skaidrėmis laisva 

tema, orientuota į 

skirtingas 

auditorijas 

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

medžiaga ir 

sertifikatas 

tobulinti rašto kalbos 

kompetencijas: plano, 

santraukos, pranešimo 

rašymas;  

Plano, santraukos, 

pranešimo 

rašymas pasirinkta 

tematika 

demonstruoti ir taikyti 

praktines kompetencijas, 

gebėti bendrauti žodžiu ir 

raštu užsienio kalba. 

Nedalykinių 

laiškų rašymas ir 

interviu (pokalbio 

palaikymas pagal 

situaciją) 

Darbovietėje rašytų 

laiškų anglų kalba 

kopijos, patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

LIETUVIŲ 

KALBOS 

KULTŪRA 

(H592B009)  

Išmanyti bendruosius 

teorinius lietuvių kalbos 

kultūros dalykus;  
Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas įvertinti sakytinį ar 
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rašytinį tekstą 

taisyklingumo požiūriu; 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

tinkamai ištaisyti kalbos 

klaidas bei trūkumus ir 

laikytis taisyklingumo 

reikalavimų; 

Lietuviško teksto 

redagavimas 

Darbovietėje 

redaguotų tekstų 

kopijos, patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

pasakyti taisyklingą 

viešąją kalbą, kultūringai 

diskutuoti; 

Prezentacija 

lietuvių kalba 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

medžiaga ir 

sertifikatas 

turėti kolektyvinio darbo 

įgūdžių, gebėti etiškai 

bendrauti su veiklos 

partneriais; 

Interviu (pateiktos 

situacijos analizė 

ir jos sprendimas) 

Rekomendacijos iš 

darbovietės, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu 

planuoti ir valdyti 

saviugdos procesą. 

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai / 

Konferencijose 

skaitytų pranešimų 

medžiaga ir 

sertifikatai 

ANGLŲ KALBA 4 

(H004B020)  

Taisyklingai vartoti 

sintaksinius modelius bei 

žodžių junginius 

paprastojo, sudėtinio 

sujungiamojo bei 

prijungiamojo sakinio 

lygmenimis;  

Testas 

Anglų kalbos kursų 

medžiaga ir 

sertifikatai 

vartoti leksiką ir 

atitinkamas gramatikos 

struktūras pagal sakinio 

komunikacinę paskirtį;  

Pastraipų laisva 

tema rašymas, 

vartojant 

sintaksinius 

modelius bei 

žodžių junginius, 

demonstruojančius 

gebėjimą naudoti 

paprastojo, 

sudėtinio 

sujungiamojo bei 

prijungiamojo 

sakinio struktūras 

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai arba esė / 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

medžiaga ir 

sertifikatas 

gebėti rašyti aprašomąjį 

bei pasakojamąjį tekstą, 

taikyti verslo laiškų 

rašymo formų 

reikalavimus pagal laiško 

Dalykinių laiškų 

rašymas 

Darbovietėje rašytų 

laiškų anglų kalba 

kopijos, patvirtintos 

vadovo parašu ir 
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paskirtį;  antspaudu 

įsisavinti administravimo, 

tarptautinių organizacijų, 

susirašinėjimo kalbą, 

analizuoti anglų/lietuvių 

politinės, ekonominės, 

teisinės kalbos sintaksines 

ir leksines struktūras;  

atlikti įvairių tekstų 

gramatinių reiškinių 

analizę. 

Pateiktų tekstų 

gramatinių 

reiškinių analizė 

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai / 

konferencijų 

medžiaga ir 

sertifikatas 

ANGLŲ 

APSAKYMAS IR 

ROMANAS (XX A. 

II P.) (H004B022) 

Susisteminti modernizmo 

ir postmodernizmo temų 

įvairovę, akcentuojant jų 

naujumą ir skirtumus 

lyginant su XVIII-XIX a. 

anglų literatūros tematika;  
Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

suvokti anglų 

modernistiniuose 

kūriniuose vaizduojamą 

žmogaus santykį su 

pasikeitusiu XX amžiaus 

pasauliu; 

suvokti ir įsigilinti į 

modernizmo ir 

postmodernizmo 

socialinių, moralinių, 

kultūrinių vertybių 

sistemą, gebėti ją kritiškai 

vertinti; Analitinės esė 

rašymas 

Publikuota autorinė 

esė atitinkama tema perprasti modernizmo 

epochos filosofines bei 

estetines vertybes;  

analizuoti XX amžiaus 

meninių raiškos formų 

kaitą modernistinėje anglų 

literatūroje. 

KURSINIS 

DARBAS 1 

(H004B016) 

Surinkti mokslinę 

filologinę medžiagą;  
Mokslinis 

straipsnis 

pasirinkta 

lingvistine, 

literatūrine ar 

istorine tematika, 

kuriame 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

išanalizuoti tiriamąją 

medžiagą, taikant 

nustatytus mokslinio 

darbo metodus;  

sudaryti darbo planą;  
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parašyti kursinio darbo 

tekstą, sutvarkyti jį pagal 

turinio, formos ir 

katedrose patvirtintus 

raštvedybos reikalavimus;  

remiamasi ne 

mažiau nei 12 

akademinių 

šaltinių 

duomenimis grįsti 

kalbotyros, 

literatūros ar 

istorijos srities 

straipsniai. Įskaitomi 

straipsniai, kurių 

apimtis ne mažesnė 

nei 10 psl. 

įsisavinti darbo 

pristatymo, recenzavimo, 

gynimo reikalavimus. 

Mokslinio 

straipsnio 

prezentacija su 

skaidrėmis  

PRANCŪZŲ 

KALBA 1  

(H460B013) 

Teisingai tarti prancūzų 

kalbos garsus;  

Pateikto teksto 

taisyklingas 

skaitymas 

Prancūzų kalbos 

kursų medžiaga ir 

sertifikatai 

suvokti prancūzų kalbos 

sandarą; 

Testas atpažinti ir vartoti 

pagrindinius gramatinius 

modelius bei leksikos 

vienetus; 

atpažinti ir sudaryti 

nesunkius kasdienei 

kalbai būdingus sakinius; 

Teksto analizė ir 

interviu (pokalbis 

pagal pateiktą 

tekstą) 

suprasti trumpas bei 

paprastas nuorodas, 

instrukcijas; 

užduoti nesudėtingus 

klausimus ir atsakyti į 

juos; 

susikalbėti pažįstamose, 

su kurso temomis 

susijusiose situacijose, jei 

kalbama lėtai ir aiškiai; 

raštu pateikti anketinius 

duomenis; 

parašyti kvietimą, 

nesudėtingą asmeninį 

laišką; 

Nedalykinių 

laiškų rašymas 

dirbti individualiai ir 

grupėje; Teksto analizė ir 

interviu (pokalbis 

pagal pateiktą 

tekstą) 

didinti erudiciją, plėsti ir 

gilinti komunikacines 

kompetencijas. 

ANGLŲ KALBOS 

STILISTIKA 

(H004B006) 

Suvokti stilistinių raiškos 

priemonių teorinius 

principus;  Tekstų analizė 

raštu 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 
atpažinti stilistines 

priemones tekstuose; 
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interpretuoti perkeltines 

reikšmes kontekste; 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu paaiškinti stilistinių 

priemonių tikslingumą, 

stilistinį efektą, poveikį 

skaitytojui; 

pritaikyti ir vartoti 

stilistines priemones 

tikslingai, rašant ar 

verčiant anglų kalbos 

tekstus. 

Įvairių anglų 

kalbos tekstų 

redagavimas 

Darbovietėje 

redaguotų straipsnių 

anglų kalba kopijos, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu 

ANGLŲ KALBA 5 

(H004B001)  

Suvokti žodžių 

perteikiamas papildomas 

reikšmės dalis – 

konotacijas;  

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

interpretuoti kontekstines 

žodžio reikšmes;  

suvokti metaforišką, 

eufemistinę kalbą, ją 

interpretuoti;  

motyvuotai vartoti anglų 

kalbos leksines ir 

sintaksines struktūras 

publicistiniuose bei 

grožiniuose kontekstuose;  

skirti esė rūšis, formas, 

žinoti rašymo etapus bei 

pasirinkti tinkamą rašymo 

stilių, organizuoti ir 

struktūriškai sutvarkyti 

tekstą;  
Analitinės, 

lyginamosios bei 

pristatomosios esė 

rašymas 

Publikuotos 

atitinkamo tipo esė gebėti dirbti 

savarankiškai, realizuoti 

kūrybiškumą;  

logiškai dėstyti mintis ir 

įtvirtinti individualų 

požiūrį. 

VERTIMO TEORIJA 

H004B007 

Paaiškinti pagrindinius 

šiuolaikinio vertimo 

teorijos ir įvairių 

matmenų vertimo 

procesus;  Tekstų vertimas ir 

jų analizė žodžiu 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

vertimo srities 

straipsniai / 

įvertinti teorinius 

argumentus, susijusius su 

vertimo praktika;  

pademonstruoti vertimo 

teorijos vaidmens 
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suvokimą ir esmę;  Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

vertimo tema 

medžiaga ir 

sertifikatas / Atliktų 

vertimų analizė 

spręsti empirinius ir 

teorinius vertimo 

klausimus moderniais 

būdais;  

Testas visapusiškai apibūdinti 

vertimo strategijas ir 

metodus;  

demonstruoti pažangius 

analitinius įgūdžius. 

ANGLŲ POEZIJA 

IR DRAMA (IKI 

XVIII A.) 

(H004B009) 

Suvokti originalų kūrinio 

tekstą, jį įvertinti, 

analizuoti bei 

interpretuoti; 

Kūrinių analizė 

(pagal pateiktus 

klausimus) 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose 

kritiškai ir konstruktyviai 

mąstyti, paaiškinti, spręsti 

problemas, daryti 

savarankiškas išvadas; 

Lyginamosios esė 

rašymas 

Publikuota esė 

atitinkama tema diskutuoti, pagrįsti bei 

apginti savo požiūrį, 

tobulinant praktinės anglų 

kalbos įgūdžius. 

Interviu temos 

pasirinkimo 

poezijoje 

klausimu 

PRANCŪZŲ 

KALBA 2 

(H460B014) 

Vartoti pagrindinius 

gramatinius modelius bei 

leksikos vienetus;  

Testas 

Prancūzų kalbos 

kursų medžiaga ir 

sertifikatai 

suprasti ir atkurti dažnai 

vartojamus sakinius ir 

posakius; 

Teksto analizė ir 

interviu (pokalbis 

pagal pateiktą 

tekstą) 

atpažinti ir pakomentuoti 

nesudėtingas gramatines 

konstrukcijas; 

Testas 

suvokti pagrindinę 

informacinio teksto mintį, 

susikalbėti nesudėtingose 

kasdienėse situacijose, 

kurių metu tiesiogiai 

pasikeičiama informacija 

apie žinomus dalykus; 

Teksto analizė ir 

interviu (pokalbis 

pagal pateiktą 

tekstą) 

parašyti nesudėtingą 

asmeninį laišką, CV ar 

kitą nesudėtingą 

dokumentą; Nedalykinių 

laiškų rašymas rasti, kaupti ir sisteminti 

dalykinę informaciją 

naudojantis įvairiais 

šaltiniais bei 
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informacinėmis 

technologijomis; 

dirbti individualiai ir 

grupėje; Teksto analizė ir 

interviu (pokalbis 

pagal pateiktą 

tekstą) 

tobulinti komunikacines 

kompetencijas ir ugdyti 

moralines nuostatas. 

KURSINIS 

DARBAS 2 

(H004B017) 

Surinkti mokslinę 

literatūrologinę medžiagą;  

Mokslinis 

straipsnis 

pasirinkta 

lingvistine, 

literatūrine ar 

istorine tematika, 

kuriame 

remiamasi ne 

mažiau nei 12 

akademinių 

šaltinių ir kurio 

apimtis yra ne 

mažesnė nei 10 

psl. 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

kalbotyros, 

literatūros ar 

istorijos srities 

straipsniai. Įskaitomi 

straipsniai, kurių 

apimtis ne mažesnė 

nei 10 psl. 

išanalizuoti tiriamąją 

medžiagą, taikant 

nustatytus mokslinio 

darbo metodus;  

sudaryti darbo planą;  

parašyti kursinio darbo 

tekstą, sutvarkyti jį pagal 

turinio, formos ir 

katedrose patvirtintus 

raštvedybos reikalavimus;  

įsisavinti darbo 

pristatymo, recenzavimo, 

gynimo reikalavimus. 

Mokslinio 

straipsnio 

prezentacija su 

skaidrėmis  

PRANCŪZŲ 

KALBA 3  

(H460B015) 

Taikyti sudėtingesnius 

gramatinius modelius;  
Testas 

Prancūzų kalbos 

kursų medžiaga ir 

sertifikatai 

naudotis pakankama 

leksine baze; 
Teksto analizė ir 

interviu (pokalbis 

pagal pateiktą 

tekstą) 

rasti ir atrinkti specifinę 

informaciją tekstuose; 

suprasti posakius ir 

dažniausiai vartojamus 

žodžius; 

apibūdinti kasdienę 

aplinką ir veiklą; 

Parašyti rašinį 

laisva tema 

nusakyti dabarties ir 

praeities įvykius, savo 

patirtį; 

parašyti nesudėtingą rišlų 

tekstą nagrinėjama tema; 

rasti, kaupti ir sisteminti 

dalykinę informaciją 

naudojantis įvairiais 

šaltiniais bei 

informacinėmis 

technologijomis; 
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dirbti individualiai ir 

grupėje; Teksto analizė ir 

interviu (pokalbis 

pagal pateiktą 

tekstą) 

tobulinti profesines ir 

komunikacines 

kompetencijas, ugdyti 

moralines nuostatas. 

ANGLŲ KALBA 6 

(H004B002)  

Kurti spontanišką 

dialoginę ir monologinę 

kalbą; 

Interviu (pokalbio 

palaikymas pagal 

pateiktą situaciją) 

- 

atpažinti anglų kalbos 

ypatumus pagal 

socialinius požymius 

(slengą, žargoną, 

profesinę kalbą, įvairių 

visuomenės sluoksnių 

kalbos pavyzdžius); 

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu / Anglų 

kalbos kursų 

medžiaga ir 

sertifikatai 

skaityti teisinio, politinio, 

etinio pobūdžio tekstus, 

ypač daug dėmesio 

skiriant žodyno plėtimui; 

Teisinio, politinio, 

etinio pobūdžio 

tekstų analizė 

Darbovietėje verstų 

teisinio, politinio, 

etinio pobūdžio 

tekstų kopijos, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu 

ugdyti tarpasmenines 

kompetencijas, t. y. gebėti 

suprasti įvairialypę ir 

daugiakultūrę aplinką, 

pasiruošiant darbui 

tarptautinėje aplinkoje; Interviu (pateiktos 

situacijos analizė 

ir jos sprendimas)  

Rekomendacijos iš 

darbovietės, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu 
demonstruoti praktines ir 

sistemines kompetencijas, 

t. y. analizuoti ir 

sisteminti, interpretuoti; 

gebėti prisitaikyti prie 

naujų situacijų. 

VERTIMO RAŠTU 

PRAKTIKUMAS 

(H004B013)  

Numatyti vertimo teorijos 

aspektų panaudojimą;  

Tekstų vertimas ir 

jų analizė žodžiu 

Darbovietėje verstų 

verslo, ekonomikos, 

teisės ir kitų 

dalykinių tekstų 

kopijos, patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu bei jų 

analizė raštu 

išanalizuoti tekstus pagal 

kultūrines įtakas;  

nustatyti informacijos 

paieškos būdus,  

pagrįsti konstruktyvų ir 

kritišką mąstymą;  

sudaryti galimus žodžio 
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sąryšius, leksinius 

giminingumus;  

parinkti perkeltines ir 

konteksto reikšmes;  

pademonstruoti vertimo 

technologijas ir metodus; 

visapusiškai apibūdinti 

vertimo strategijas ir 

metodus;  

įvertinti pažangius 

analitinius įgūdžius. 

ANGLŲ IR 

AMERIKIEČIŲ 

DRAMA IR 

POEZIJA (XVIII–

XX A.) (H000B037) 

Suvokti originalų kūrinio 

tekstą, jį analizuoti bei 

interpretuoti; 

Kūrinių analizė 

(pagal pateiktus 

klausimus) 

Publikuota kūrinio 

analizė 

analizuoti anglų ir 

amerikiečių poezijos ir 

dramos estetinius ir 

filosofinius aspektus; Lyginamosios esė 

rašymas 

Publikuota autorinė 

esė atitinkama tema 

kritiškai ir konstruktyviai 

mąstyti, daryti 

savarankiškas išvadas; 

diskutuoti, pagrįsti ir 

apginti savo požiūrį, 

tobulinant praktinės anglų 

kalbos įgūdžius. 

Interviu temos 

pasirinkimo 

šiuolaikinėje 

dramoje klausimu 

BAIGIAMASIS 

BAKALAURO 

DARBAS 1 

(H004B024) 

NEĮSKAITOMA 

AMERIKIEČIŲ 

APSAKYMAS IR 

ROMANAS (XIX – 

XX A.) (H004B026) 

Analizuoti įvairius 

požiūrius į autorių kūrybą 

ir skirti amerikietiškąją 

literatūros tradiciją nuo 

angliškosios analizuojant 

apsakymo ir romano žanrų 

kūrinius;  
Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai 

parengto ir 

skaityto 

aukštojoje 

mokykloje, 

aprašas (sandas), 

patvirtintas 

aukštosios 

mokyklos vadovo 

parašu ir 

antspaudu 

nustatyti amerikiečių 

identiteto bruožus romano 

ir apsakymo žanrų 

kūriniuose;  

kūrybiškai įžvelgti 

humanistikos problemas, 

siejant jas su socialiniu, 

politiniu, kultūriniu, 

moraliniu kontekstu bei 

nustatant jungtis ir sąsajas 

Lyginamosios esė 

rašymas 

Publikuota 

autorinė esė 

atitinkama tema 
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su tuo, kas aktualu ir mūsų 

laikų žmogui;  

mąstyti ir įvertinti 

amerikiečių literatūrą 

istoriškai bei išsiugdyti 

estetinių moralinių 

humanistinių ir 

demokratinių vertybių 

sistemą;  

suvokti ir įsigilinti į to 

laikmečio socialinių, 

moralinių vertybių sistemą, 

gebėti ją kritiškai vertinti, 

ugdyti tvirtas moralines 

nuostatas. 

Interviu apie to 

laikmečio 

literatūroje 

atsispindinčių 

socialinių bei 

moralinių vertybių 

sistemą 

Publikuotas 

autorinis 

straipsnis 

atitinkama tema 

ANGLŲ KALBA 7 

(H000B048) 

Teoriniu lygmeniu tirti 

teksto sandaros, 

semantikos, jų dėmenų 

prasminius ryšius;  

Prezentacija su 

skaidrėmis laisva 

tema Publikuota 

autorinė 

konferencijų 

medžiaga ir 

sertifikatas / 

Anglų kalbos 

kursų medžiaga ir 

sertifikatai 

gebėti vertinti tekstą kaip 

lingvistinį produktą, 

suponuotą kalbinių išgalių 

ir tam tikro kultūrinio bei 

socialinio konteksto;  

Interviu (situacijos 

analizė ir jos 

sprendimo 

pristatymas žodžiu 

vartojant tinkamą 

leksiką ir 

sintaksines 

struktūras) 

turėti praktinius teksto 

kūrimo ir lingvistinės 

refleksijos įgūdžius;  

Dalykinių tekstų 

analizė ir jų 

pristatymas žodžiu 

Darbovietėje 

verstų tekstų 

kopijos, 

patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu / 

Rekomendacijos 

iš darbovietės, 

patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

gebėti aiškiai suformuluoti 

savo požiūrį vienu ar kitu 

klausimu, argumentuoti, 

diskutuoti, lavinti praktines 

kompetencijas, tokias kaip 

sprendimų priėmimas bei 

problemų sprendimas;  

Interviu (situacijos 

analizė ir jos 

sprendimas) 

Leidiniuose 

publikuoti 

autoriniai 

straipsniai / 

Konferencijose 

skaitytų 

pranešimų 

medžiaga ir 

sertifikatai 

gebėti plėsti aktyvųjį 

specialiosios leksikos bei 

terminijos žodyną;  
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gebėti numatyti įvairias 

bendravimo formas 

ekonominiame kontekste;  

gebėti surasti informacijos 

ekonomikos klausimais 

šaltinius. 

FILOLOGINĖ 

PRAKTIKA 1  

(užskaitoma tik tiems 

asmenims, kurių 

vertėjo darbo patirtis 

yra ne mažesnė nei 3 

metai ir kurie gali tai 

įrodyti oficialiais 

dokumentais) 

(H004B014) 

Analizuoti, gretinti, 

sisteminti, interpretuoti, 

vertinti faktus, nustatyti 

jungtis ir sąsajas, išryškinti 

perspektyvas, daryti 

apibendrinimus, išvadas; 

Pateiktų tekstų 

vertimas ir jų 

analizė žodžiu 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, 

kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

vertimo srities 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto 

pranešimo 

vertimo tema 

medžiaga ir 

sertifikatas / 

Darbovietėje 

verstų įvairaus 

pobūdžio tekstų 

kopijos, 

patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

įsisavinti anglų kalbos 

stilistinius išteklius, 

išmanyti ir taikyti teksto 

efektyvumo, 

veiksmingumo, 

adekvatumo principus, 

vertimo strategijas, 

metodus;  

tikslingai vartoti anglų 

kalbą tarpdalykiniuose 

kontekstuose ir 

funkciniuose diskursuose;  

kurti ir versti įvairius 

sakytinius ir rašytinius 

anglų kalbos tekstus, 

tikslingai vartoti stilistines, 

retorines priemones, 

įvertinti sakytinį ir rašytinį 

tekstą taisyklingumo 

požiūriu;  

įvaldyti vertimo techniką, 

taikyti vertimo ir 

interpretavimo procedūras 

praktikoje, veiksmingai 

bendrauti daugiakultūrėje 

aplinkoje; 

gebėti komunikuoti – 

logiškai ir aiškiai reikšti 

mintis žodžiu ir raštu, 

rišliai ir įtikinamai kalbėti, 

orientuotis visuotiniame 

kultūriniame ir 

socialiniame procese, dirbti 

tarptautinėje aplinkoje;  

Dalykinių laiškų 

rašymas 

Darbovietėje 

rašytų laiškų 

anglų kalba 

kopijos, 

patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu / 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, 



51 

kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

vertimo srities 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto 

pranešimo 

vertimo tema 

medžiaga ir 

sertifikatas 

dirbti grupėje, komandoje, 

gebėti bendradarbiauti, 

dalyvauti diskusijose, 

argumentuoti ir 

kontrargumentuoti, pagrįsti 

ir apginti požiūrį; 

Interviu (pateiktos 

situacijos analizė ir 

jos sprendimas)  

Rekomendacijos 

iš darbovietės, 

patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

įvaldyti anglų kalbos 

mechanizmus, nuosekliai 

dėstyti mintis žodžiu ir 

raštu, reziumuoti, 

argumentuoti ir redaguoti 

įvairaus pobūdžio tekstus;  

Pateiktų tekstų 

vertimas, 

redagavimas ir jų 

analizė žodžiu 

Darbovietėje 

rašytų ir verstų 

įvairių tekstų 

kopijos, 

patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu / 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, 

kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

vertimo srities 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto 

pranešimo 

vertimo tema 

medžiaga ir 

sertifikatas 

įvaldyti nuolatinio 

tobulinimosi, mokymosi, 

saviugdos, informacinės 

ieškos, raštingumo 

gebėjimus;  

Interviu (pateiktos 

situacijos analizė ir 

jos sprendimas) 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, 

kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 
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empiriniais 

duomenimis grįsti 

vertimo srities 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto 

pranešimo 

vertimo tema 

medžiaga ir 

sertifikatas 

įgyti gebėjimus spręsti 

įvairaus pobūdžio 

problemas, įvertinti jų 

sprendimo būdus, sudaryti 

darbo planą, dirbti 

kūrybingai ir 

savarankiškai, daryti 

išvadas ir sprendimus, 

prisiimti atsakomybę už 

juos. 

Rekomendacijos 

iš darbovietės, 

patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

JAV ISTORIJA IR 

KULTŪRA 

(H004B012) 

Plėsti žinias JAV istorijos 

bei šiuolaikinės 

visuomenės gyvenimo 

srityse; 

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai 

parengto ir 

skaityto 

aukštojoje 

mokykloje, 

aprašas (sandas), 

patvirtintas 

aukštosios 

mokyklos vadovo 

parašu ir 

antspaudu 

ugdyti gebėjimą reikšti 

kritinį požiūrį į visuomenę; 

Lyginamosios esė 

rašymas 

Publikuota 

autorinė esė 

atitinkama tema 

gebėti geriau vertinti savo 

šalies kultūrą ir istoriją; 

gebėti kūrybiškai ieškoti 

iškilusių problemų 

sprendimo būdų; 

gebėti naudotis įvairiais 

informacijos šaltiniais 

anglų kalba; 

išsiugdyti vertybines 

nuostatas; Interviu apie 

svarbiausius JAV 

istorijos ir kultūros 

įvykius 

Publikuotas 

straipsnis 

atitinkama tema 

sintezuoti žinias, sklandžiai 

reikšti mintis anglų kalba, 

diskutuoti ir dalyvauti 

debatuose. 



53 

PRANCŪZŲ 

KALBA 4  

(H460B016) 

Vartoti sudėtingesnius 

gramatinius modelius; 
Testas 

Prancūzų kalbos 

kursų medžiaga ir 

sertifikatai 

naudotis pakankama 

leksine baze; 

skaityti ir suprasti trumpus 

tekstus; 

Teksto analizė ir 

interviu (pokalbis 

pagal pateiktą 

tekstą) 

dalyvauti pokalbyje 

kasdienėmis įprastomis 

temomis; 

vartoti nemažai frazių ir 

sakinių ir papasakoti apie 

savo aplinką; 

parašyti rašinį, pusiau 

oficialų laišką, užsakymą; 

Rašinys laisva tema 

surasti, kaupti ir sisteminti 

dalykinę informaciją 

naudojantis įvairiais 

šaltiniais bei 

informacinėmis 

technologijomis; 

dirbti individualiai ir 

grupėje; 

Teksto analizė ir 

interviu (pokalbis 

pagal pateiktą 

tekstą) 

kūrybingai mąstyti; 

apibendrinti apklausų 

rezultatus, komentuoti; 

tobulinti profesines 

kompetencijas ir ugdyti 

moralines nuostatas. 

BAIGIAMASIS 

BAKALAURO 

DARBAS 2 

(H004B025)  

NEĮSKAITOMA 

TEKSTO 

LINGVISTIKA 

(H004B003) 

Atpažinti ir gebėti 

operuoti pagrindinėmis 

teksto lingvistikos 

sąvokomis;  

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu 

išmanyti, kaip tinkamai 

suformuoti skirtingų rūšių 

tekstus;  

palyginti, kaip skirtingos 

stilistinės priemonės kuria 

efektyvią komunikaciją, 

kaip kontekstas ir 

situacinė aplinka įtakoja 

bendravimą 

pademonstruoti žinias Tekstų analizė Leidiniuose 
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apie tekstų struktūrą, jų 

ypatumus ir kūrimo 

principus;  

publikuoti autoriniai 

straipsniai ar esė 

teksto lingvistikos 

tema / 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

teksto lingvistikos 

tema medžiaga ir 

sertifikatas 

gebėti kurti tam tikrų 

žanrų tekstus.  

Skirtingų žanrų 

tekstų rašymas 

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai ar esė 

teksto lingvistikos 

tema 

ANGLŲ KALBA 8 

(H004B027) 

Gebėti efektyviai vartoti 

leksines ir sintaksines 

struktūras pagal kalbėtojo 

intencijas;  

Testas 

Studijų dalyko, 

asmeniškai parengto 

ir skaityto aukštojoje 

mokykloje, aprašas 

(sandas), patvirtintas 

aukštosios mokyklos 

vadovo parašu ir 

antspaudu / 

Atitinkama anglų 

kabos kursų 

medžiaga ir 

sertifikatai 

aiškiai pateikti ir apginti 

asmeninį požiūrį, 

argumentuoti, diskutuoti;  

Teksto analizė 

Leidiniuose 

publikuoti autoriniai 

straipsniai 

gebėti kritiškai mąstyti, 

svarstyti įvairaus 

pobūdžio problemas, 

ieškoti jų sprendimo 

būdų;  

demonstruoti gerą kalbos 

mokėjimą;  

sudaryti bei naudoti 

jūrinės leksikos vedinius 

pagal standartinius 

modelius; 

Rašyti ir versti 

raštu bei žodžiu 

dalykinius tekstus 

Darbovietėje rašytų 

ir verstų dalykinių 

tekstų kopijos, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu 

gebėti dirbti tarptautinę 

terminiją naudojančioje 

aplinkoje; 

Interviu (pateiktos 

situacijos analizė 

ir jos sprendimas) 

Rekomendacijos iš 

darbovietės, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu 

siekti bendrųjų 

humanitarinių ir 

technologinių mokslų 

Tekstų vertimas, 

redagavimas ir jų 

analizė žodžiu 

Darbovietėje verstų 

įvairių tekstų 

kopijos, patvirtintos 
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tarpdalykinio mąstymo 

plėtojimo. 

vadovo parašu ir 

antspaudu / 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose / 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

medžiaga ir 

sertifikatas 

FILOLOGINĖ 

PRAKTIKA 2  

(užskaitoma tik tiems 

asmenims, kurių 

vertėjo darbo patirtis 

yra ne mažesnė nei 3 

metai ir kurie gali tai 

įrodyti oficialiais 

dokumentais) 

(H004B015) 

Analizuoti ir gretinti 

kalbos faktus, įvertinti 

kalbos vienetų hierarchinę 

priklausomybę, 

sisteminius kalbos vienetų 

ir jų reikšmių santykius;  

Pateiktų tekstų 

vertimas ir jų 

analizė žodžiu 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

vertimo srities 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

vertimo tema 

medžiaga ir 

sertifikatas / 

Darbovietėje verstų 

įvairaus pobūdžio 

tekstų kopijos, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu 

analizuoti, gretinti, 

sisteminti, interpretuoti, 

vertinti faktus, nustatyti 

jungtis ir sąsajas, 

išryškinti perspektyvas, 

daryti apibendrinimus, 

išvadas;  

įsisavinti anglų kalbos 

stilistinius išteklius, 

išmanyti ir taikyti teksto 

efektyvumo, veiksmin-

gumo, adekvatumo 

principus, vertimo 

strategijas, metodus; 

tikslingai vartoti anglų 

kalbą tarpdalykiniuose 

kontekstuose ir 

funkciniuose diskursuose; 

kurti ir versti įvairius 

sakytinius ir rašytinius 

anglų kalbos tekstus, 

tikslingai vartoti 

stilistines, retorines 

priemones, įvertinti 

sakytinį ir rašytinį tekstą 

taisyklingumo požiūriu;  

įvaldyti vertimo techniką, 

taikyti vertimo ir 

interpretavimo procedūras 

praktikoje, veiksmingai 

bendrauti daugiakultūrėje 

aplinkoje;  

komunikuoti – logiškai ir Dalykinių laiškų Darbovietėje rašytų 
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aiškiai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu, rišliai ir 

įtikinamai kalbėti, 

orientuotis visuotiniame 

kultūriniame ir 

socialiniame procese, 

dirbti tarptautinėje 

aplinkoje;  

rašymas laiškų anglų kalba 

kopijos, patvirtintos 

vadovo parašu ir 

antspaudu / 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

vertimo srities 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

vertimo tema 

medžiaga ir 

sertifikatas 

dirbti grupėje, 

komandoje, gebėti 

bendradarbiauti, dalyvauti 

diskusijose, argumentuoti 

ir kontrargumentuoti, 

pagrįsti ir apginti požiūrį; 

Interviu (pateiktos 

situacijos analizė 

ir jos sprendimas)  

Rekomendacijos iš 

darbovietės, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu 

įvaldyti anglų kalbos 

mechanizmus, nuosekliai 

dėstyti mintis žodžiu ir 

raštu, reziumuoti, 

argumentuoti ir redaguoti 

įvairaus pobūdžio tekstus;  

Pateiktų tekstų 

vertimas, 

redagavimas ir jų 

analizė žodžiu 

Darbovietėje rašytų 

ir verstų įvairių 

tekstų kopijos, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu / 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 

teoriniais ir 

empiriniais 

duomenimis grįsti 

vertimo srities 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

vertimo tema 

medžiaga ir 

sertifikatas 

įvaldyti nuolatinio 

tobulinimosi, mokymosi, 

saviugdos, informacinės 

ieškos, raštingumo 

gebėjimus;  

Interviu (pateiktos 

situacijos analizė 

ir jos sprendimas) 

Autoriniai 

straipsniai 

moksliniuose 

leidiniuose, kuriuose 

publikuojami 
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teoriniais ir empiri-

niais duomenimis 

grįsti vertimo srities 

straipsniai / 

Konferencijoje 

skaityto pranešimo 

vertimo tema 

medžiaga ir 

sertifikatas 

įgyti gebėjimus spręsti 

įvairaus pobūdžio 

problemas, įvertinti jų 

sprendimo būdus, sudaryti 

darbo planą, dirbti 

kūrybingai ir savaran-

kiškai, daryti išvadas ir 

sprendimus, prisiimti 

atsakomybę už juos. 

Rekomendacijos iš 

darbovietės, 

patvirtintos vadovo 

parašu ir antspaudu 

 

* PASTABA. Visi pasiekimų aplanke pateikiami straipsniai, rašiniai ar esė turi būti 

parašyti ir publikuoti anglų kalba, išskyrus numatytus tiems studijų dalykams, kurie 

vykdomi lietuvių kalba (t. y. lotynų kalba, informacinės technologijos filologijoje, 

filosofija, antikinė literatūra, lietuvių kalbos kultūra bei prancūzų kalba 1-4). Kandidato ar 

trečiųjų šalių parengti publikacijų vertimai nėra vertinami. Viena publikacija gali būti 

pateikiama tik vieno dalyko gebėjimų užskaitymui. 

** Visi interviu vyksta tik anglų kalba, išskyrus numatytus tiems studijų dalykams, kurie 

vykdomi lietuvių kalba (t. y. lotynų kalba, informacinės technologijos filologijoje, 

filosofija, antikinė literatūra, lietuvių kalbos kultūra bei prancūzų kalba 1-4). 

 

3.3 Vertinimo metodų aprašas 

Vertinant neformaliuoju ir (ar) savaiminiu būdu įgytus gebėjimus bei žinias taikomi keletas 

vertinimo metodų, kuriais galima patikrinti, ar kandidato įgyti gebėjimai bei turimos žinios 

atitinka kiekvieno studijų dalyko reikalavimus. Šiuos būtų galima išskirti į dvi pagrindines 

grupes – vertinimą raštu bei vertinimą žodžiu. Visos užduotys atliekamos anglų kalba, 

išskyrus numatytas tiems studijų dalykams, kurie vykdomi lietuvių kalba (t. y. lotynų kalba, 

informacinės technologijos filologijoje, filosofija, antikinė literatūra, lietuvių kalbos kultūra 

bei prancūzų kalba 1-4). 

Pagrindiniai vertinimo raštu metodai: 

 Literatūros kūrinio analizė 

Literatūros kūrinio analizėje vertinamos autoriaus naudojamos literatūrinės 

priemonės, analizuojami kūrinio istoriniai ir socialiniai kontekstai, pateikiamos 

problemos bei vertybės. Literatūros kūrinio analizė gali būti rašoma pagal iš 

anksto pateiktus klausimus arba vadovaujantis bendraisiais literatūros kūrinio 

analizės reikalavimais, jos sudedamosiomis dalimis. 

 Analitinė esė 
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Analitinėje esė vertinama pasirinkta problema, apžvelgiamas jos vertinimas 

mokslinėje literatūroje, pateikiama asmeninė šio vertinimo interpretacija, 

išsikeliama užduotis, logiškai suskirstomas tekstas pastraipomis, pateikiamos 

išvados. Šia užduotimi taip pat vertinamas kandidato gebėjimas kritiškai mąstyti, 

vertinti įvairias problemas, analizuoti, sisteminti, interpretuoti, argumentuoti, 

vertinti faktus, nustatyti jungtis ir sąsajas, išryškinti perspektyvas, daryti 

apibendrinimus, išvadas, kūrybiškai mąstyti, nuosekliai dėstyti mintis bei 

gebėjimas naudotis įvairiais informacijos šaltiniais anglų kalba.  

Analitinės esė gali būti rašomos šiomis temomis:  

 bendrosios humanistikos problemos literatūroje; temos, idėjos, problemos 

vertinimas literatūros kūrinyje; svarbiausios Didžiosios Britanijos arba 

JAV kultūrinės, politinės arba socialinės problemos; Didžiosios 

Britanijos arba JAV tradicijos bei papročiai; angliškai kalbančių šalių 

kultūros, istorijos, politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo 

ypatumai; socialinių bei moralinių vertybių sistema anglų apsakymuose 

bei romanuose XVIII–XX A. I p.; humanistikos problemų ryšys su 

socialiniu, politiniu, kultūriniu bei moraliniu kontekstu pateikto periodo 

anglų bei amerikiečių literatūroje; modernizmo ir postmodernizmo 

socialinių, moralinių, kultūrinių vertybių sistema XX A. II p. anglų 

apsakyme bei romane; XX amžiaus meninių raiškos formų kaita 

modernistinėje anglų literatūroje; dviejų skirtingų istorinių anglų kalbos 

laikotarpių analizė; šiandien aktualios socialinės bei kultūrinės problemos 

(laisva tema); 

 gebėjimas analizuoti ir sisteminti kalbos faktus, apibūdinti tradicinius ir 

naujausius kalbos tyrimo metodus; gebėjimas pasirinkti pagrindinius 

įvairių kalbos lygmenų (fonetikos, morfologijos, sintaksės, semantikos) 

analizės metodus; gebėjimas įvertinti socialinio konteksto ir kitų 

ekstralingvistinių faktorių svarbą kalbos vartojimui; gebėjimas analizuoti 

principinius kalbų gretinimo dėsnius ir juos taikyti šiuolaikinės anglų 

kalbos faktų analizei ir dėsningumų istorinės raidos suvokimui; 

gebėjimas įvertinti istorinę bei praktinę lingvistikos teorijos raidą ir 

svarbą; gebėjimas analizuoti žodžio morfologinę struktūrą, skirti ir 

paaiškinti žodžių darybos modelius, analizuoti naujus leksikos reiškinius; 

gebėjimas įvertinti geografinius ir socialinius anglų kalbos leksikos 

skirtumus ir pasirinkti adekvačius leksikono variantus; gebėjimas taikyti 

komponentinę žodžio reikšmės analizę. 

 Lyginamoji esė 

Lyginamojoje esė gretinamos pasirinktos problemos, ieškoma jų sąlyčio taškų, 

priešybių, apžvelgiamas jų vertinimas mokslinėje literatūroje, pateikiama 

asmeninė šio vertinimo interpretacija, išsikeliamos užduotys, logiškai suskirstomas 

tekstas pastraipomis, pateikiamos išvados. Šia užduotimi taip pat vertinamas 

kandidato gebėjimas kritiškai mąstyti, vertinti įvairias problemas, analizuoti, 

gretinti, sisteminti, interpretuoti, argumentuoti, vertinti ir lyginti faktus, nustatyti 

jungtis ir sąsajas, išryškinti perspektyvas, daryti apibendrinimus, išvadas, 

kūrybiškai mąstyti, nuosekliai dėstyti mintis bei gebėjimas naudotis įvairiais 

informacijos šaltiniais anglų kalba.  
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Lyginamosios esė gali būti rašomos šiomis temomis:  

 humanistikos problemų vertinimas skirtingų periodų literatūros 

kūriniuose; Didžiosios Britanijos įtaka globalių procesų kontekste, jų 

sąsajos su Lietuva; XVII – XX amžiaus pirmosios pusės anglų apsakyme 

ir romane vaizduojami socialiniai bei moraliniai reiškiniai šiuolaikinių 

vertybinių svertų požiūriu; temos bei idėjos pasirinkimas ir vertinimas 

anglų poezijoje ir dramoje iki XVIII amžiaus; XVIII – XX amžiaus anglų 

ir amerikiečių dramos ir poezijos estetiniai bei filosofiniai aspektai; XIX 

– XX amžiaus amerikiečių romano aktualumas šiandien – humanistikos 

problemų sąsajos su socialiniu, politiniu, kultūriniu, moraliniu kontekstu; 

JAV istorijos ir kultūros sąsajos bei įtaka lietuviškajame istoriniame, 

kultūriniame bei socialiniame kontekste; šiandien aktualios socialinės bei 

kultūrinės problemos (laisva tema); gebėjimas kvalifikuotai nagrinėti 

filosofijos klausimus, kritiškai mąstyti; 

 gebėjimas analizuoti ir sisteminti kalbos faktus, apibūdinti tradicinius ir 

naujausius kalbos tyrimo metodus; gebėjimas pasirinkti pagrindinius 

įvairių kalbos lygmenų (fonetikos, morfologijos, sintaksės, semantikos) 

analizės metodus; gebėjimas įvertinti socialinio konteksto ir kitų 

ekstralingvistinių faktorių svarbą kalbos vartojimui; gebėjimas analizuoti 

principinius kalbų gretinimo dėsnius ir juos taikyti šiuolaikinės anglų 

kalbos faktų analizei ir dėsningumų istorinės raidos suvokimui; 

gebėjimas įvertinti istorinę bei praktinę lingvistikos teorijos raidą ir 

svarbą; gebėjimas analizuoti žodžio morfologinę struktūrą, skirti ir 

paaiškinti žodžių darybos modelius, analizuoti naujus leksikos reiškinius; 

gebėjimas įvertinti geografinius ir socialinius anglų kalbos leksikos 

skirtumus ir pasirinkti adekvačius leksikono variantus; gebėjimas taikyti 

komponentinę žodžio reikšmės analizę. 

 Pastraipa laisva tema 

Šia užduotimi vertinami kandidato gebėjimai logiškai ir aiškiai reikšti mintis raštu, 

rašant pastraipą, atsižvelgiant į pagrindinius pastraipų rašymo reikalavimus bei 

sudedamąsias dalis. 

 Rašinys laisva tema 

Rašiniu laisva tema patikrinami kandidato gebėjimai taisyklingai rašyti žodžius, jų 

junginius, sakinius, logiškai bei rišliai dėstyti mintis raštu, atsižvelgiant į 

pagrindinius rašinių rašymo reikalavimus bei sudedamąsias dalis. 

 Straipsnis laisva tema 

Straipsniu laisva tema patikrinami kandidato gebėjimai tikslingai taikyti ir vartoti 

stilistines priemones, publicistikoje naudojamos kalbos bei leksikos išmanymas, 

gebėjimas pasirinkti temai tinkamą straipsnio tipą bei formatą. 

 Nedalykiniai laiškai 

Šia užduotimi vertinami kandidato gebėjimai rišliai ir įtikinamai komunikuoti, 

rašant nedalykinius laiškus bei orientuotis socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, 

atsižvelgiant į nedalykinių laiškų rašymo ypatumus bei rūšis. 
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 Dalykiniai laiškai 

Šia užduotimi vertinami kandidato gebėjimai rišliai ir įtikinamai komunikuoti, 

rašant dalykinius laiškus, gebėjimas orientuotis socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, 

dalykinės anglų kalbos, mandagumo taisyklių, dalykiniams laiškams būdingos 

leksikos, sakinių struktūros išmanymas, kalbos taisyklingumas, atsižvelgiant į 

nedalykinių laiškų rašymo ypatumus bei rūšis. 

 Testas 

Testu vertinami su konkrečiu studijų dalyku susiję įgyti gebėjimai bei žinios. 

Testas pateikiamas klausimų pavidalu, o šie yra tiesiogiai susiję su teorinėmis 

dalyko žiniomis, dalyko paskaitų metu dėstoma informacija. 

Testu gali būti vertinama tokios žinios bei gebėjimai:  

 Didžiosios Britanijos ar JAV visuomenės ypatumų, esminių kultūros 

bruožų išmanymas; Didžiosios Britanijos valstybės ir anglų kalbos 

istorinius raidos procesų, jų kaitos bei glaudžių sąsajų pažinimas; 

gebėjimas analizuoti Jungtinės Karalystės istorinę raidą bei dabartinę jos 

situaciją įvairiais tyrimo lygmenimis: istoriniu lyginamuoju, geopolitiniu 

bei sociokultūriniu;  

 antikinės literatūros kaip pasaulinės literatūros pirmtakės raidos ir jos 

dėsningumų to meto istorijos kontekste suvokimas; gebėjimas atpažinti ir 

apibrėžti antikinės literatūros žanrus; gebėjimas operuoti pagrindiniais 

literatūrologijos terminais; 

 svarbiausių istorinių lingvistinių kitimų dėsningumų ir jų mechanizmų 

įsisavinimas; gebėjimas analizuoti kalbą sinchroniniu ir diachroniniu 

aspektu; 

 įvairių požiūrių į autorių kūrybą vertinimas; literatūros kūrinių analizė 

žanriniu ir estetiniu požiūriu; istorinis anglų literatūros vertinimas; 

gebėjimas interpretuoti aprašytąsias Anglijos visuomenės socialines bei 

moralines problemas;  

 modernizmo ir postmodernizmo temų įvairovės susisteminimas, 

akcentuojant jų naujumą ir skirtumus lyginant su XVIII – XIX a. anglų 

literatūros tematika; anglų modernistiniuose kūriniuose vaizduojamo 

žmogaus santykio su pasikeitusiu XX amžiaus pasauliu suvokimas;  

 amerikietiškosios literatūros tradicijos skyrimas nuo anglų, analizuojant 

apsakymo ir romano žanrų kūrinius; amerikiečių identiteto bruožų 

nustatymas romano ir apsakymo žanrų kūriniuose;  

 JAV istorijos ir šiuolaikinės visuomenės gyvenimo sričių išmanymas; 

 taisyklingas anglų kalbos veiksmažodžio bei jo gramatinių kategorijų 

vartojimas; taisyklingas anglų kalbos modalinių veiksmažodžių, 

infinityvo, gerundijaus, netiesioginės kalbos vartojimas; gebėjimas 

suprasti ir taikyti sintaksines kategorijas, analizuoti sakinio dalių 

vartoseną; anglų kalbos sisteminių sakinio teorijos žinių įvaldymas;  

 anglų kalbos leksikos kaip sistemos suvokimas; gebėjimas apibūdinti 

žodžio sintagminius ir paradigminius ryšius, nustatyti žodžio leksinės 

reikšmės tipą; gebėjimas skirti semantinius žodžių tipus, laisvuosius 



61 

žodžių junginius ir frazeologizmus; įvairių anglų kalbos žodynų tipų 

išmanymas; 

 taisyklingas žodžių junginių, idiomatinių posakių vartojimas kontekste; 

sakytinio ir rašytinio teksto stilistinio taisyklingumo įvertinimas; žodžių 

konotacijų suvokimas; kontekstinių žodžio reikšmių tyrimas ir lyginimas; 

metaforiškos, eufemistinės kalbos analizavimas; motyvuotas anglų kalbos 

leksinių ir sintaksinių struktūrų vartojimas įvairiuose kontekstuose; 

gebėjimas atpažinti anglų kalbos ypatumus pagal socialinius požymius 

(slengą, žargoną, profesinę kalbą ir kt. visuomenės sluoksnių kalbos 

pavyzdžius); 

 esė rūšių, formų, rašymo etapų, tinkamo rašymo stiliaus išmanymas, 

teksto organizavimo ir struktūros išmanymas;  

 gebėjimas orientuotis kalbotyros srityje, jos šakose, šiuolaikinės 

kalbotyros krypčių, mokyklų ir metodologijų įvairovėje; gebėjimas 

įvertinti istorinę bei praktinę lingvistikos teorijos reidą ir svarbą; kalbos 

kaip sistemos suvokimas; gebėjimas operuoti lingvistiniais terminais; 

kalbos kaip socialinio reiškinio ypatybių išmanymas;  

 gebėjimas suvokti lotynų kalbos santykį su kitomis indoeuropiečių 

kalbomis, jos gramatinės sistemos, morfologinių ir sintaksinių 

konstrukcijų, rašybos dėsnių išmanymas;  

 gebėjimas suvokti prancūzų kalbos sandarą, atpažinti ir vartoti 

pagrindinius gramatinius modelius bei leksikos vienetus; gramatinių 

konstrukcijų išmanymas; 

 germanų kalbos balsių ir priebalsių sistemų bei jų perkaitų dėsningumų 

išmanymas; 

 bendrųjų teorinių lietuvių kalbos kultūros dalykų išmanymas; gebėjimas 

įvertinti sakytinį ar rašytinį tekstą taisyklingumo požiūriu; 

 pagrindinių informacinių technologijų, skirtų filologinėms problemoms 

spręsti, išmanymas; jų kūrėjų Lietuvoje žinojimas; 

 žinojimas kada ir kaip atsirado filosofija, kokios mąstymo paradigmos 

joje dominavo ir keitėsi, kokie mąstytojai nulėmė filosofijos raidą. 

 Teksto analizė 

Pateikto teksto analize vertinami kandidato gebėjimai taikyti įgytas istorinės 

lingvistikos žinias praktiškai analizuojant įvairių anglų kalbos istorinių laikotarpių 

tekstus. Teksto analizė taip pat pasitelkiama siekiant nustatyti kandidato gebėjimus 

vertinti anglų kalbos stilius pagal naudojamas stilistines priemones, analizuoti ir 

klasifikuoti juos pagal funkcinius stilius, jų bruožus, interpretuoti perkeltines 

reikšmes kontekste, nustatyti stilistinių priemonių tikslingumą, stilistinį efektą, 

poveikį skaitytojui. 

 Teksto vertimas 

Įvairios vertimo užduotys (ne per filologinę praktiką) yra skiriamos kandidato 

gebėjimams tikslingai taikyti ir vartoti stilistines priemones, verčiant anglų kalbos 

tekstus įvertinti. Jas sudaro įvairių straipsnių, pastraipų, laiškų laisvomis temomis 

vertimas iš ir į anglų kalbą. Šia užduotimi kandidatas pademonstruoja gebėjimus 

praktiškai pritaikyti turimas teorines vertimo raštu žinias. 

 Teksto redagavimas 
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Tokia užduotimi vertinamas kandidato sugebėjimas kūrybingai, savarankiškai ir 

lanksčiai priimti sprendimus interpretuojant ir redaguojant įvairius anglų ir lietuvių 

kalbos tekstus. Taip pat gebėjimas praktiškai taikyti įgytas anglų ir lietuvių kalbos 

stilistikos, gramatikos, sintaksės, vertimo teorijos žinias. 

 

Pagrindiniai vertinimo žodžiu metodai: 

 Interviu  

Interviu metu patikrinami kandidato gebėjimai taisyklingai vartoti nominatyvines 

kalbos dalis sakytiniuose tekstuose, įvertinant jų gramatines ir stilistines 

kategorijas, taisyklingai tarti anglų kalbos garsus ir junginius žodyje, sakinyje, 

tikslingai vartoti intonacijos modelius funkciniuose diskursuose, taikyti žinias apie 

kultūrą, istoriją ir institucijas įvairiose veiklos srityse, pažinti ir vertinti socialinę ir 

kultūrinę aplinką, ugdyti socialinės atsakomybės ir pilietiškumo jausmą, įgyti ir 

taikyti žinias apie dabartinės anglų kalbos sistemą ir kalbos vienetus, taisyklingai 

kirčiuoti anglų kalbos žodžius, grupuoti sakinį į prasmines žodžių grupes, vartoti 

komunikacinius intonacijos modelius sakinyje, įgyti ir taikyti žinias apie 

dabartinės anglų kalbos raiškos galimybes, taip pat argumentuotai reikšti mintis, 

diskutuoti, pagrįsti bei apginti savo požiūrį, tobulinant praktinės anglų kalbos 

įgūdžius, sintezuoti žinias, sklandžiai reikšti mintis anglų kalba. 

Pokalbių temos parenkamos pagal studijų dalykų suteikiamas žinias bei 

gebėjimus, studijų dalyko programos temas, pavyzdžiui: 

 su studijų dalyku susijusių iškilusių problemų sprendimai; pateiktų 

situacijų analizė ir jų sprendimas; 

 socialinės ir kultūrinės aplinkos kaita; vertybių formavimo bei 

formavimosi atitinkamoje literatūroje klausimai; kūrybiškumo 

realizavimo tema; temos pasirinkimo poezijoje klausimas; temos 

pasirinkimo šiuolaikinėje dramoje klausimas; analizuojamo laikmečio 

literatūroje atsispindinčių socialinių bei moralinių vertybių sistema; 

 svarbiausi JAV ir Didžiosios Britanijos istorijos ir kultūros įvykiai. 

 Prezentacija 

Prezentacijos žodžiu (taip pat ir pasitelkiant skaidres) dažniausiai atliekamos 

pristatant perskaitytos knygos analizės rezultatus, taip pat pristatant tiriamuosius 

darbus bei jų rezultatus. 

 

3.4. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo 

komisija bei priėmimo komisija 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo komisijos bei 

priėmimo komisijos veiklą reglamentuoja Neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir pripažinimo nuostatai (Senato nutarimas. 2008 m. gegužės 23 d. Nr. 11-56). 

Neformaliuoju ir (ar) savaiminiu būdu įgytų anglų filologo kompetencijų vertintojas yra 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo komisija (toliau 

– Komisija), sudaryta Rektoriaus įsakymu iš 5-7 narių. Komisija sudaroma kiekvienai 

vertinimo ir pripažinimo procedūrai. Jei vertinimu siekiama pripažinti teisę studijuoti pagal 

anglų filologijos studijų programą, ginti baigiamąjį darbą ar laikyti eksternu egzaminą, tai 

vertinimo bei pripažinimo komisiją sudaro universiteto autoritetingi akademiniai 
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darbuotojai. Jei vertinimu siekiama vertinti ir pripažinti neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekimus, siekiant suteikti diplomą (pilnai ar dalinai), tai komisijos sudėtį 

sudaro universiteto akademiniai darbuotojai bei veiklos (verslo) ekspertai. Vertintojai 

negali būti asmeniniais ir kitais artimais ryšiais susiję su pripažinimo siekiančiu kandidatu. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo komisijos 

veiklos pagrindinė forma yra posėdis. Komisija gali priimti tokius sprendimus: 

 pripažinti teisę studijuoti pagal pasirinktą studijų programą ar jos dalį, ginti 

baigiamąjį darbą ar laikyti egzaminus eksternu; 

 pasiūlyti rinktis kitą studijų programą nei buvo siekiama; 

 atmesti prašymą leisti studijuoti pagal pageidaujamą studijų programą ar ginti 

baigiamąjį darbą, ar laikyti egzaminus; 

 pripažinti mokymosi pasiekimus, įgytus įvairioje mokymosi aplinkoje, ir nurodyti, 

kokius modulius reikia išklausyti ir išlaikyti egzaminus, siekiant pageidaujamo 

diplomo; 

 nepripažinti mokymosi pasiekimų, įgytų neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

būdu. 

KU neformaliojo ir (ar) savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų 

pripažinimą koordinuoja ir kandidatus konsultuoja vertinimo kandidatų priėmimo komisija.  

Kandidatų priėmimo komisijos funkcijos: 

 viešai skelbti informaciją apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo bei pripažinimo procedūrą, eigą, trukmę, etapus, būdus datas bei 

įkainius; 

 priimti ir informuoti asmenis (kandidatus), siekiančius dalyvauti neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje; 

 orientuoti kandidatus, organizuoti seminarus, kurių datos skelbiamos iš anksto; 

 registruoti kandidato prašymą dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimų vertinimo bei pripažinimo procedūroje; 

 išanalizuoti kandidato prašymą, spręsti, ar kandidatas turi teisę dalyvauti tolesnėje 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo 

procedūroje – mokymosi aplanko antros dalies rengime; 

 pateikti kandidatams metodinių rekomendacijų medžiagą; 

 pasiūlyti kandidatams andragogo konsultanto paslaugas aplanko antros dalies 

rengimo klausimais; 

 kontroliuoti kandidato mokymosi pasiekimų aplanko (portfolio) atitiktį formaliems 

reikalavimams; 

 esant reikalui paprašyti kandidatų papildomų dokumentų, papildomos 

informacijos, kuri padėtų atskleisti (detalizuoti) ryšius tarp vykdomos profesinės 

veiklos ir siekiamo diplomo; 

 pateikti dokumentus neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir 

pripažinimo komisijai. 
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4. KANDIDATUI PATEIKIAMA PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

4.1 Atitikties bendriesiems reikalavimams bei nuostatoms įsivertinimas 

Kandidatas, prieš kreipdamasis dėl neformaliuoju ir (ar) savaiminiu būdu įgytų anglų 

filologijos kompetencijų vertinimo ir pripažinimo, privalo įsivertinti, ar atitinka 

bendruosius neformaliu ir (ar) savaiminiu būdu įgytų anglų filologijos kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo reikalavimus pagal toliau pateiktą formą. Turintys klausimų dėl 

savo tinkamumo dalyvauti neformaliuoju ir (ar) savaiminiu būdu įgytų anglų filologijos 

kompetencijų vertinimo bei pripažinimo procedūroje turėtų kreiptis į pripažinimą 

vykdančią instituciją. Kandidatų priėmimo komisija veikia nuolat. Komisijos adresas – 

Sportininkų g. 13, Klaipėda. 

 

8 lentelė. Kandidato atitikties bendriesiems reikalavimams įsivertinimas 

Reikalavimas / nuostata 

Įsivertinimas Pastabos (kas lemia neigiamą 

įsivertinimą, galimi pokyčiai 

ir pan.) 
Teigiamas Neigiamas 

Ne jaunesnis nei 23 metų 

amžiaus 

   

3 metų profesinė patirtis, 

atitinkanti anglų 

filologijos diplomo 

profilį 

   

Laiko sąnaudos 

pasirengiant bei 

dalyvaujant vertinimo ir 

pripažinimo procedūroje 

   

Finansiniai ištekliai    

Aiškūs kandidato 

lūkesčiai 

   

Turimi neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi 

pasiekimų įrodymai yra 

patikimi ir tinkami 

   

 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo paslaugos yra 

mokamos:  

 prašymo registracijos ir metodinės medžiagos mokestis; orientacinio seminaro 

mokestis; andragogo konsultanto (jei tokios papildomos paslaugos reikia) 

paslaugos mokestis; 

 vertinimo ir pripažinimo komisijos paslaugos mokestis.  

Mokesčių dydį nustato KU Rektorius. 
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4.2 Pasiekimų aplanko rengimas 

Kiekvienas kandidatas, siekiantis neformaliuoju ir (ar) savaiminiu būdu įgytų anglų 

filologijos kompetencijų vertinimo ir pripažinimo, privalo pripažinimą vykdančiai 

institucijai pateikti mokymosi pasiekimų aplanką, kuriame būtų pateikiama detali 

informacija bei įrodymai apie neformaliuoju ir (ar) savaiminiu būdu kandidato įgytas anglų 

filologijos žinias bei gebėjimus. 

Kandidato rengiamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio) 

susideda iš dviejų dalių:  

1) Pirma dalis (prašymas, CV) yra skirta kandidatų atrankai. Pateikiamos nurodytų 

dokumentų kopijos, prašymas dalyvauti vertinimo ir pripažinimo procedūroje, 

užpildoma seminaro dalyvio anketa.  

2) Antrojoje portfolio dalyje pateikiama ir analizuojama visa įgyta profesinė patirtis, 

žinios gebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos (mokymosi pasiekimai). 

Kandidatas taip pat privalo įsivertinti, apibrėžti ir išanalizuoti savaiminio ir neformaliojo 

mokymosi rezultatus – įgytas kompetencijas ir gebėjimus, atsižvelgdamas į įgytuosius per 

profesinę patirtį ir kitą veiklą, susijusią su anglų filologui būtinomis kompetencijomis bei 

anglų filologijos diplomo profiliu. 

Kandidatas privalo gebėti įrodyti neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytas anglų 

filologijos srities žinias bei gebėjimus, atlikti vykdytos veiklos bei atliktų užduočių analizę, 

nurodyti jų sąsajas su atitinkamu studijų dalyku, jo suteikiamais gebėjimais bei žiniomis. 

 

9 lentelė. Savaiminiu ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įrodymų pateikimo forma 

Studijų 

progra-

mos 

dalykas, 

jo kreditų 

skaičius 

Studijų 

dalyko 

suteikiami 

gebėjimai, 

kuriuos 

kandidatas 

siekia 

įskaityti 

Pateikiami savaiminiu ir neformaliu būdu 

įgytų gebėjimų bei žinių įrodymai 

Įrodymų 

įsivertinimas 

(vykdytos veiklos 

bei atliktų 

užduočių analizė, 

jų atitiktis studijų 

dalyko 

suteikiamiems 

gebėjimams) 

Profe-

sinė 

veikla 

Semina-

rai, 

kursai, 

mokymai 

Savano-

riška 

arba 

visuome-

ninė 

veikla 

Kitos 

veiklos 

 

       

 

Kandidatas gali savarankiškai rengti aplanką be andragogo konsultanto pagalbos arba 

kreiptis dėl tokios pagalbos suteikimo. 
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4.3 Naudingos nuorodos bei šaltiniai 

Toliau nurodyti naudingi šaltiniai yra skiriami kiekvienam kandidatui, kuris siekia ar ketina 

siekti neformaliuoju ir (ar) savaiminiu būdu įgytų anglų filologijos kompetencijų vertinimo 

ir pripažinimo. Čia pateikiamos nuorodos į studijų programos ir dalykų aprašus bei kitą 

vertingą informaciją. 

 Bolonijos proceso dokumentai (Bolonijos deklaracija (1999): 

http://ec.europa.eu/education/higher-education/bologna_en.htm 

 informacija apie Anglų filologijos bakalauro studijų programą kuruojančią katedrą: 

http://www.ku.lt/hmf/struktura/katedros/anglu-filologijos-katedra/ 

 informacija apie pirmosios pakopos anglų filologijos studijų programą: 

https://web.liemsis.lt/kuis/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=612Q30003&p_year

=2013&p_lang=LT 

 Klaipėdos universiteto statutas: http://www.ku.lt/apie-universiteta/veiklos-

dokumentai/statutas/ 

 Klaipėdos universiteto studijų nuostatai (2010): http://www.ku.lt/wp-

content/uploads/2012/10/20101008_11_22.pdf 

 Kopenhagos deklaracija (2002): http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf 

 KU Senato 2011 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 11-52 „Dėl neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo nuostatų pataisų 

patvirtinimo“ 

 Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas. Patvirtinta LR Vyriausybės 2010-05-04 

nutarimu Nr. 535 

 Lietuvos profesijų klasifikatorius: http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/?p=0  

 Lisabonos konvencija (2000): http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm 

 Studijų pakopų aprašas. Patvirtintas ŠMM ministro 2011-11-21, įsak. Nr. V-2212.  
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