
 

 

 

 

 

 

Anglų ir vokiečių filologijos gretutinė programa 
 

Programos 

paskirtis 

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus anglų ir vokiečių filologijos specialistus, 

gebančius bendrauti anglų kalba (C1 lygiu) ir vokiečių kalba (B2 lygiu), išmanančius 

anglų ir vokiečių kalbų kaip užsienio kalbų mokymo(si) metodus, turinčius vertimo 

pagrindus, susipažinusius su studijuojamų kalbų šalių literatūra ir kultūra. 

Studijų 

rezultatai 

(įgyjamos 

kompetencijos) 

Studentai, baigę šią programą, gebės: 

• bendrauti C1 lygiu anglų kalba, B2 lygiu vokiečių kalba;  

• kurti angliškus ir vokiškus įvairių tipų rašytinius tekstus;  

• versti dalykinius tekstus iš anglų ir vokiečių kalbų;  

• analizuoti angliškus bei vokiškus tekstus lingvistiniu, literatūriniu, vertimo teorijos 

aspektais;  

• analizuoti anglų ir vokiečių kaip užsienio kalbų mokymo(si) procesą; 

• lyginti svetimas bei savo nacionalinę kultūrą, apibūdinti literatūrų kontaktus. 
 

Kontaktai Humanitarinių mokslų fakultetas 

Adresas: Donelaičio g. 52, LT-44244 Kaunas 

Telefonas:  (8 37) 327837 

 

Reikalavimas: norintys studijuoti šioje gretutinėje programoje turi būti įgiję B2 lygio anglų kalbos 

kompetencijas ir pateikti tai įrodantį (-čius) dokumentą (-us). 

 

Dalyko pavadinimas  Dalyko kodas Kreditai 

Privalomieji dalykai:   

Šiuolaikinė vokiečių kalba (fonetika, leksika, gramatika) I AGK 1002 6 

Šiuolaikinė vokiečių kalba (leksika, gramatika) II AGK 1006 6 

Šiuolaikinė vokiečių kalba (leksika, gramatika) III AGK 2002 6 

Šiuolaikinė vokiečių kalba (leksika, gramatika) IV AGK 2014 6 

Šiuolaikinė vokiečių kalba (leksika, gramatika) V AGK 3015 6 

Šiuolaikinė vokiečių kalba (leksika, gramatika) VI AGK 3019 6 

Didžiosios Britanijos ir Vokietijos visuomenė, politika, 

kultūra 

AGK 1011 4 

A kryptis: lingvistika (turi būti 14 kreditų)   

Pasirenkamasis dalykas (1)   

Anglų ir vokiečių lingvistikos įvadas AGK 1010 4 

Lingvistinė vokiečių kalbos teksto analizė AGK 3016 5 

Lingvistinė anglų kalbos teksto analizė AGK 2016 5 

Pasirinkti 2 dalykus iš šių trijų grupių:   

Lingvistika   

Sociolingvistikos įvadas AKL 4003 6 

Tekstynų lingvistika AKL 4015 6 

Kalbų mokymas   

Užsienio kalbos dėstymo metodika I AGK 3018 5 

Užsienio kalbos dėstymo metodika II AGK 3023 5 

Vertimas   

Vertimo teorijos pagrindai AGK 2003 4 

Anglų ir vokiečių kalbų teksto analizė vertėjams AGK 3020 5 

Dalykinių tekstų vertimas iš anglų ir vokiečių kalbų AGK 4009 5 

   



 

B kryptis: literatūra ir kultūra (turi būti 14 kreditų)   

Pasirenkamasis dalykas (1)   

Literatūros teksto analizė AGK 3017 4 

Literatūros mokslo įvadas AGK 1004 4 

Pasirinkti 2 dalykus iš šios grupės:   

Britų literatūros apžvalga AGK 2010 5 

Vokiečių literatūros apžvalga AGK 2004 5 

Amerikiečių literatūros apžvalga AGK 3002 5 

Tarpkultūrinė komunikacija AGK 2015 5 

   

Anglų ir vokiečių filologijos gretutinių studijų baigiamasis 

projektas 

AGK 4010 6 

Iš viso:  60 

 

 

 


