
 

 

 

 

 

 
Frankofonijos šalių kalba ir kultūra gretutinių studijų programa 

 

Programos 

paskirtis 

Programos tikslas – suteikti svarbiausias frankofonijos šalių kalbos ir kultūros žinias, 

išugdyti stilistiniu ir žanriniu požiūriu motyvuoto prancūzų kalbos vartojimo, 

lingvistikos, literatūros, vertimo ir tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimus, 

leidžiančius taikyti įgytas komunikacines, vertimo ir kultūrines kompetencijas įvairioje 

praktinėje veikloje.  

Studijų 

rezultatai 

(įgyjamos 

kompetencijos) 

Studentai, baigę šią programą, gebės: 

• rašyti ir kalbėti prancūzų kalba, taisyklingai tarti, tinkamai interpretuoti tekstus / 

diskursus, vartoti tinkamas leksines ir gramatines prancūzų kalbos sistemos 

priemones, atsižvelgti į stilistinę ir žanrinę teksto / diskurso diferenciaciją; 

• vartoti ir analizuoti diplomatinę, politikos, ekonomikos prancūzų kalbą, atsižvelgus 

į tarpkultūrinės komunikacijos ypatumus, atpažinti frankofoninių šalių prancūzų 

kalbos variantus, versti dalykinio pobūdžio tekstus, vertimuose tikslingai parinkti 

kalbos raiškos priemones; 

• sistemiškai analizuoti prancūzų kalbos, frankofonijos šalių literatūros, vertimo ir 

kultūros reiškinius, juos paaiškinti; 

• praktiškai taikyti prancūzų kalbos vartojimo, metodologiškai pagrįstos lingvistinės, 

literatūrinės ir vertimo analizės, tarpkultūrinės ir dalykinės komunikacijos įgūdžius 

užsiėmimų metu ir rengiant gretutinių studijų baigiamąjį projektą. 

Kontaktai Humanitarinių mokslų fakultetas 

Adresas: V. Putvinskio g. 23, LT-44243 Kaunas 

Telefonas:  (8 37) 327837 

 

 

Dalyko pavadinimas  Dalyko kodas Kreditai 

Pasirinkti 1 dalyką (5 kreditai):   

Frankofonijos šalių literatūros žanrų tradicija PRC3020 5 

Intermediali literatūros tekstų analizė PRC3025 5 

Taikomoji lingvistika ir vertimas PRC3018 5 

Dalykinių tekstų vertimas I PRC3026 5 

Pasirinkti 1 dalyką (4 kreditai):   

Frankofonijos šalių politika ir ekonomika PRC3021 4 

Frankofonijos šalių istoriniai kontekstai PRC4015 4 

Dalykinių tekstų vertimas II PRC4012 4 

Pasirinkti 1 dalyką (5 kreditai):   

Prancūzų diplomatinė kalba PRC3023 5 

Sakytinės kalbos analizė PRCN3007 5 

Mokslinio teksto rašymas  PRC3024 5 

Prancūzų verslo kalba PRC3017 5 

Privalomi dalykai:   

Prancūzų kalba ir kultūra I PRC1001 6 

Prancūzų kalba ir kultūra II PRC1002 6 

Prancūzų kalba ir kultūra III PRC2001 6 

Prancūzų kalba ir kultūra IV PRC2002 6 

Prancūzų kalbos gramatikos pagrindai PRC1009 6 

Prancūzų kalbos teksto gramatika PRC2011                  3 

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra gretutinių studijų 

baigiamasis projektas 

 5 



 

Filosofija FILN0101 4 

Daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas HMP0101 4 

   

Iš viso:  60  

 


