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Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) privalomas 

Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) bakalauro 

Semestras, kuriame teikiamas dalykas aštuntas 

Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) auditorinė 

Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Didžiosios pasaulio religijos 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 

Great World Religions 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba 

Kurse nagrinėjama didžiųjų pasaulio religinių tradicijų kilmė ir vystymasis. Svarbiausios temos šios: priešistorinio 

žmogaus religija. Vedų religija – induizmo pirmtakas. Induizmo raida. Sidharta Gautama – Buda. Budos gyvenimas 

ir mokymas. Budizmo raida. Daoizmas ir konfucianizmas. Judaizmas ir jo raida. Judaizmas ir krikščionybė. 

Mahometas ir Koranas. Islamo kilmė ir raida. Naujieji religiniai judėjimai. Katalikų Bažnyčios santykis su 

nekrikščioniškomis religijomis. 

Dalyko anotacija anglų kalba 

The course deals with the origin and development of the great religious traditions of the world. The main 

topics include: Religion of the prehistoric man. Vedic religion – predecessor of Hinduism. Hinduism’s 

development. Siddhartha Gautama – Buddha. Life and teaching of Buddha. Buddhism’s development. Taoism 

and Confucianism. Judaism and its development. Judaism and Christianity. Muhammad and the Qur’an. Rise and 

spread of Islam. New religious movements. The Catholic Church’s relationship to the non-Christian religions. 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 

Teologijos įvadas. Šventojo Rašto įvadas. Istorija. 

Dalyko tikslas  

Perduoti pagrindines žinias apie didžiąsias pasaulio religijas, skatinti atsakingą ir pagarbų dialogą su kitų religijų 

išpažinėjais. 

Studijų programos ir dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų sąsajos  

Studijų programos 

rezultatai  
Dalyko rezultatai 

Studijavimo pasiekimų įvertinimo 

kriterijai 

1. Atlikti įvairių religijų 

analizę. 

Apibūdinti priešistorinio žmogaus religinį 

gyvenimą ir maginį pasaulėvaizdį. 

a. Apibrėžtas maginis pasaulėvaizdis. 

b. Apibūdinti priešistorinio žmogaus 

religinio gyvenimo svarbiausi bruožai. 

Apžvelgti induizmo kilmę ir raidą. 

a. Įvardytos induizmo susiformavimo 

istorinės prielaidos. 

b. Išvardinti pagrindiniai induizmo 

raidos etapai. 

c. Apžvelgtas bent vienas induizmo 

raidos etapas. 

Paaiškinti Budos mokymo ir budizmo 

raidos esminius bruožus. 

a. Išvardinti Budos mokymo 

pagrindiniai postulatai. 

b. Apibūdinta bent viena iš pagrindinių 

budizmo šakų. 



Apibūdinti pagrindinius daoizmo ir 

konfucianizmo bruožus. 

a. Apibūdintas bent vienas iš 

pagrindinių daoizmo mokymo 

postulatų. 

b. Apibūdintas bent vienas iš 

pagrindinių konfucianizmo mokymo 

postulatų. 

Paaiškinti judaizmo raidos esminius 

etapus ir judaizmo santykį su 

krikščionybe. 

a. Išvardinti pagrindiniai judaizmo 

raidos etapai. 

b. Apžvelgtas bent vienas judaizmo 

raidos etapas. 

b. Paaiškintas judaizmo santykis su 

krikščionybe. 

Apibūdinti pagrindinius islamo bruožus 

a. Apžvelgti Mohameto gyvenimo ir 

veiklos pagrindiniai bruožai. 

b. Apibūdinti pagrindiniai islamo 

mokymo bruožai. 

Palyginti didžiąsias pasaulio religijas ir 

naujuosius religinius judėjimus 

a. Paaiškinta naujųjų religinių judėjimų 

sąvoka. 

b. Parodyti svarbiausi skirtumai tarp 

didžiųjų pasaulio religijų ir naujųjų 

religinių judėjimų 

Išanalizuoti Katalikų Bažnyčios požiūrį į 

didžiąsias pasaulio religijas. 

a. Apibrėžti ekumeninio ir tarpreliginio 

dialogų sąvokas. 

b. Parodyti skirtumai tarp religinio 

sinkretizmo ir tarpreliginio dialogo. 

c. Išanalizuotas Katalikų Bažnyčios 

požiūris į į didžiąsias pasaulio religijas. 

Dalyko rezultatų ir turinio sąsajos 

Dalyko rezultatai Turinys (temos) 

Apibūdinti priešistorinio žmogaus 

religinį gyvenimą ir maginį 

pasaulėvaizdį. 

Priešistorinio žmogaus religija. Maginis pasaulėvaizdis. 

Apžvelgti induizmo kilmę ir raidą. Vedų religija – induizmo pirmtakas. Induizmo raida. 

Paaiškinti Budos mokymo ir 

budizmo raidos esminius bruožus 
Budos gyvenimas ir mokymas. Budizmo raida 

Apibūdinti pagrindinius daoizmo ir 

konfucianizmo bruožus 

Daoizmas ir konfucianizmas 

Paaiškinti judaizmo raidos 

esminius etapus ir judaizmo santykį 

su krikščionybe 

Judaizmas ir jo raida. Judaizmas ir krikščionybė 

Apžvelgti islamo kilmės ir raidos 

esminius bruožus 

Mahometas ir Koranas. Islamo kilmė ir raida. 

Palyginti didžiąsias pasaulio 

religijas ir naujuosius religinius 

judėjimus 

Didžiosios pasaulio religijos ir naujieji religiniai judėjimai. 

Išanalizuoti Katalikų Bažnyčios 

požiūrį į didžiąsias pasaulio 

religijas. 

Katalikų Bažnyčios požiūris į didžiąsias pasaulio religijas. 

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 



Dėstymo metodai: informacijos pateikimas: aiškinimas, iliustravimas; Bažnyčios dokumentų ir nurodytos literatūros 

nagrinėjimas. Studijavimo metodai: klausimai – atsakymai; diskusijos; Bažnyčios dokumentų ir nurodytos 

literatūros analizė. 

Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 

Testavimas; referato skaitymas. 

Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos (P) 30 val. 

Darbas grupėse 15 val. 

Savarankiškas darbas  88 val. 

Iš viso 133 val. 

Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 

Kolokviumas – 30  proc. Referatas – 20  proc. Egzaminas – 50 proc. 

Rekomenduojama literatūra 

Nr. 

 

Leidimo 

metai 

Leidinio autoriai ir 

pavadinimas 
Leidykla 

Egzempliorių skaičius 

Universiteto 

bibliotekoje 

Metodi-

niuose 

kabine-

tuose 

Kitose bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2005 

Meier K., Heinzmann 

M., Denffer A., Ceming 

K. Pasaulio religijos 

Kaunas: UAB 

„Jotema“ 
9 - 

Kauno apskrities 

Viešoji biblioteka: 11 

2. 1997 
Pasaulio religijos. 

Populiarus žinynas 

Vilnius: Alma 

litera 
1 - 

Kauno apskrities 

Viešoji biblioteka: 4 

3. 2004 
Naujojo religingumo 

iššūkiai 

Naujųjų 

religijų 

tyrimų ir 

informacijos 

centras 

„Dialogas“ 

fondas 

5 - 
Kauno apskrities 

Viešoji biblioteka: 6 

Papildoma literatūra 

1. 1997 

Beresnevičius, Gintaras. 

Religijų istorijos 

metmenys 

Vilnius: Aidai 

 

2. 1996 
Lange, Nicholas de. 

Judaizmas 
Vilnius: Aidai 

3. 2002 

Rubšys, Antanas. 

Islamas: religija, 

kultūra, valstybė 

Vilnius: 

Katalikų 

pasaulis 

4. 2001 

Shenk, David W. 

Pasaulio dievai. Kaip 

religijos veikia 

šiuolaikines visuomenes 

Šiauliai: Jona 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
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