
Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Šiuolaikinė danų/norvegų/švedų kalba, kultūra ir visuomenė I 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Danų kalbos: 

lekt. Stefan Anbro, asist. Birutė Spraunienė, lekt. dr. Ieva 

Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, lekt. dr. Loreta Vaicekauskienė 

 

Norvegų kalbos:  
lekt. Cecilie Hauglund, lekt. Eglė Išganaitytė, lekt. dr. Aurelija 

Mickūnaitė Griškevičienė, asist. Jurgita Petronytė 

 

Švedų kalbos:  

lekt. Rasa Baranauskienė, asist. Ramunė Dambrauskaitė Muralienė, 

asist. Alma Jasiulionienė, doc. Erika Sausverde, lekt. Ricki 

Torstensson 

 

Katedra, centras Skandinavistikos centras  

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
1 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 
 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 160 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 40 

 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Nėra 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji skandinavų, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Trumpai supaţindinti su studijuojamąja kalba kitų skandinavų 

kalbų kontekste. 

 Suteikti pradinių ţinių apie studijuojamosios kalbos šalies realijas 

ir ţmonių bendravimo ypatumus.  

 Suteikti pradinių ţinių apie studijuojamosios kalbos tarties, 

rašybos, gramatinių formų ir sakinio struktūros ypatumus. 

 Išugdyti elementarių bendravimo įgūdţių studijuojamąja kalba. 
 

Gebėjimai: 

 Suprasti ir vartoti ţinomus posakius bei paprastas frazes 

konkrečiose kasdienėse situacijose, taikant įgytas pradines ţinias 

apie studijuojamąją kalbą ir šalies kultūrą.  

 Suprasti nesudėtingus adaptuotus tekstus ir pokalbių įrašus 

ţinomomis temomis bei perteikti jų turinį. 

 Papasakoti apie save ir paţįstamus ţmones, uţduoti asmeninio 

pobūdţio klausimų ir į juos atsakyti.  

 

Pasiekiamas A1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 



 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Skandinavų kalbų santykiai. Kalbų situacija Šiaurės šalyse.  

 Studijuojamosios kalbos tarties ir rašybos pagrindai. Taisyklingos 

tarties ir rašybos lavinimas.  

 Studijuojamosios kalbos gramatikos pradmenys. Pagrindinės 

gramatinės formos, ţodţių jungimo principai, sakinių modeliai ir 

ţodţių tvarkos sakinyje ypatumai. Taisyklingo kalbėjimo įgūdţių 

ugdymas taikant išmoktas gramatines konstrukcijas.  

 Studijuojamos kalbos šalies realijos  

 Ţodyno pagrindai bendraujant kasdienėmis temomis 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Danų kalba: 

1. Jeppesen, B., Maribo, G.1996. Multimedie-dansk. Gads Forlag  

2. Køneke, M., Nielsen, L. 2000. Etteren 1. Teknisk Forlag 

3. Thorborg, L. 2005. Dansk udtale for begyndere, Synope 

4. Thorborg, L. 2003. Dansk udtale: øvebog, Synope  

 

Norvegų kalba: 

1. Ellingsen, E., MacDonald, K. 2004. På vei. Tekstbok. Cappelen  

2. Ellingsen, E., MacDonald, K. 2004. På vei. Arbeidsbok. Cappelen  

3. Strandskogen, Å.-B. 1989. Hva sier du? Uttaleøvelser i norsk. Oris 
Forlag  

4. MacDonald, K. 2001. Norsk grammatikk for fremmedspråklige. 

Cappelen 

5. Mac Donald, K. 1999. Arbeidsgrammatikk Norsk som 

fremmedspråk. Cappelen  

 

Švedų kalba: 

1. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2007. Rivstart A1 + A2. 

Textbook. Natur & Kultur  

2. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2007. Rivstart A1 + A2. 

Övningsbok. Natur & Kultur  
3. Nyborg R., Pettersson N.-O., Holm B. Svenska utifrån. 2001. 

Svenska institutet. 

4. Fasth, C., Kannermark, A. 1996. Form i fokus: Övningsbok i 

svensk grammatik; Del A. Folkuniversitetets förlag  

5. Hansson, H., Wallin, L. 1990. Övningskompendium i svenska, del 

1.    Folkuniversitetets förlag  
6. Fasth, C., Kannermark, A. 1998. Goda grunder. Folkuniversitetets 

förlag  
 

Papildomos literatūros sąrašas Danų kalba: 

1. Køneke, M., Nielsen, L. 1998. Toeren. Teknisk Forlag  

2. Fischer-Hansen, B., Kledal, A. 2006. Parat start bind 1–3. Special- 

Pædagogisk Forlag  

3. Fischer-Hansen, B., Kledal, A. 1994. Grammatikken. Special- 

Pædagogisk Forlag  

 

Norvegų kalba: 

1. Jahren, A., Solstad, H., Høgberg, E. 2004. Klar for Norge 1. Norsk 

med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tekstbok. Fag og 
Kultur   

2. Jahren, A., Solstad, H., Høgberg, E. 2002. Klar for Norge 1. Norsk 

med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidsbok. Fag 

og Kultur   

3. Wulff, E.R., Jahren, A. 2002. Klar for Norge 1. Øvinger i 



lytteforståelse. Fag og Kultur  

 

Švedų kalba: 

1. Göransson, U., Parada, M. 1998. På svenska! Svenska som 

främmande språk, studiehäfte, litauiska. Folkuniversitetets förlag 
2. Cepu, Eva. 1995. Vi ses! Vi hörs! 1 : kursbok i svenska för 

invandrare. Stockholm: Sveriges utbildningsradio.  
 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, darbas 

poromis ir grupelėmis, situacijų vaidinimas, įvairios gramatikos ir 

leksikos uţduotys, nedideli rašto darbai. 

 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą. Nepateikus rašto darbų, neleidţiama 

laikyti egzamino 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 
proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Šiuolaikinė danų/norvegų/švedų kalba, kultūra ir visuomenė II 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Danų kalbos: 

lekt. Stefan Anbro, asist. Birutė Spraunienė, lekt. dr. Ieva 

Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, lekt. dr. Loreta Vaicekauskienė 

 

Norvegų kalbos:  

lekt. Cecilie Hauglund, lekt. Eglė Išganaitytė, lekt. dr. Aurelija 

Mickūnaitė Griškevičienė, asist. Jurgita Petronytė 

 
Švedų kalbos:  

lekt. Rasa Baranauskienė, asist. Ramunė Dambrauskaitė Muralienė, 

asist. Alma Jasiulionienė, doc. Erika Sausverde, lekt. Ricki 

Torstensson 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
2 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 160 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 40 

 

Reikalavimai  Danų/norvegų/švedų kalba, kultūra ir visuomenė I 



(Prerequisites) 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji skandinavų, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Praplėsti ţinias apie studijuojamosios kalbos šalies realijas ir 

ţmonių bendravimo ypatumus.  

 Pagilinti ţinias apie svarbiausius studijuojamosios kalbos tarties, 

rašybos, gramatinių formų ir sakinio struktūros ypatumus. 

 Sustiprinti pradinius bendravimo įgūdţius studijuojamąja kalba. 
 

Gebėjimai: 

 Suprasti pokalbius ir tekstus, susijusius su kasdienio gyvenimo 

realijomis (apie asmenį ir šeimą, buitį, artimiausią aplinką, darbą ir 

kt.).  

 Paprastomis kalbos priemonėmis papasakoti apie savo išsilavinimą, 

patirtį, artimiausią aplinką ir būtiniausius poreikius. 

 Kalbėtis ir rašyti apie paprastus, paţįstamus ir įprastinius dalykus. 

 Sugretinti studijuojamosios kalbos šalį su Lietuva aptartais 

aspektais. 

 
Pasiekiamas A2 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Studijuojamosios kalbos tarties ir rašybos pagrindų įtvirtinimas. 

Ţodţių kirčiavimo ypatumai. Intonacijos lavinimas.  

 Studijuojamosios kalbos gramatikos pagrindų įtvirtinimas. 

Gramatinių laikų ir modalumo raiška. Laikų derinimas. Vientisinio 

ir sudėtinio sakinio struktūra. Šalutinio sakinio ţodţių tvarka. 

Taisyklingo kalbėjimo įgūdţių ugdymas taikant išmoktas 

gramatines konstrukcijas.  

 Studijuojamos kalbos šalies tradicijos ir papročiai, įvairūs 

visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aspektai. 

 Ţodyno plėtimas bendraujant kasdienėmis temomis.  

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Danų kalba: 
1. Jeppesen, B., Maribo, G. 2005. Mellem linjerne. Alinea  

2. Thorborg, L. 2005. Breve trin for trin. Synope  

3. Fischer-Hansen, B., Kledal, A. 2006. Parat start bind 1–3. Special- 

Pædagogisk Forlag  

4. Fischer-Hansen, B., Kledal, A. 1994. Grammatikken. Special- 

Pædagogisk Forlag  

5. Thorborg, L. 2001. Dansk Talesprog i praksis. Grundbog. 

Akademisk Forlag  

 

Norvegų kalba: 

1. Ellingsen, E., MacDonald, K. 2004. På vei. Tekstbok. Cappelen  
2. Ellingsen, E., MacDonald, K. 2004. På vei. Arbeidsbok. Cappelen  

3. Strandskogen, Å.-B. 1989. Hva sier du? Uttaleøvelser i norsk. Oris 

Forlag  

4. Strandskogen, Å.-B. 1989. Norsk fonetikk for utlendinger. 

Gyldendal  

5. MacDonald, K. 2001. Norsk grammatikk for fremmedspråklige. 

Cappelen  

6. Mac Donald, K. 1999. Arbeidsgrammatikk. Norsk som 

fremmedspråk. Cappelen  

 

Švedų kalba: 



1. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2007. Rivstart A1 + A2. 

Textbook. Natur & Kultur  

2. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2007. Rivstart A1 + A2. 

Övningsbok. Natur & Kultur 

3. Nyborg R., Pettersson N.-O., Holm B. Svenska utifrån. 2001. 

Svenska institutet. 

4. Fasth, C., Kannermark, A. 1996. Form i fokus: Övningsbok i 
svensk grammatik. Del A. Folkuniversitetets förlag  

5. Hansson, H., Wallin, L. 1990. Övningskompendium i svenska, del 

2. Folkuniversitetets förlag  
 

Papildomos literatūros sąrašas Danų kalba: 
1. Køneke, M., Nielsen, L. 2008. Springet 1. Nyt Teknisk Forlag  

2. Køneke, M., Nielsen, L. 2008. Springet 2. Nyt Teknisk Forlag  

3. Biørn, M., Hesseldahl, H. 2005. Øvebog i dansk for udlændinge. 

Alfabeta  

4. Thorborg, L. 2003. Dansk udtale for begyndere. Synope  

5. Thorborg, L. 2003. Dansk udtale. Øvebog. Synope  

 

Norvegų kalba: 

1. Jahren, A., Solstad, H., Høgberg, E. 2001. Klar for Norge 2. Norsk 

med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tekstbok. Fag og 

Kultur  

2. Jahren, A., Solstad, H., Høgberg, E. 2005. Klar for Norge 2. Norsk 
med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidsbok. Fag 

og Kultur  

3. Wulff, E.R., Jahren, A. 2002. Klar for Norge 2. Øvinger i 

lytteforståelse. Fag og Kultur  

 

Švedų kalba: 

1. Cepu, Eva. 1995. Vi ses! Vi hörs! 1 : kursbok i svenska för 

invandrare. Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 

2. Nyborg, Roger. 2000. Vi ses! Vi hörs! 2 : kursbok i svenska för 

invandrare. Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 

3. Holm, B., Nylund, E. 2004. Svensk deskriptiv grammatik. Uppsala: 
Almqvist & Wiksell 

4. Lindholm, H., Vatcyn Jones, P. 2000. Sätt igång på svenska. 

Folkuniversitetets förlag  
 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, 
individualus darbas, darbas poromis ir grupelėmis, situacijų 

vaidinimas, diskusijos, įvairios gramatikos ir leksikos uţduotys, 

nedideli rašto darbai. 

 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą. Nepateikus rašto darbų, neleidţiama 

laikyti egzamino  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 



Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Šiuolaikinė danų/norvegų/švedų kalba, kultūra ir visuomenė III 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Danų kalbos: 

lekt. Stefan Anbro, asist. Birutė Spraunienė, lekt. dr. Ieva 

Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, lekt. dr. Loreta Vaicekauskienė 

 

Norvegų kalbos:  
lekt. Cecilie Hauglund, lekt. Eglė Išganaitytė, lekt. dr. Aurelija 

Mickūnaitė Griškevičienė, asist. Jurgita Petronytė 

 

Švedų kalbos:  

lekt. Rasa Baranauskienė, asist. Ramunė Dambrauskaitė Muralienė, 

asist. Alma Jasiulionienė, doc. Erika Sausverde, lekt. Ricki 

Torstensson  

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
3 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 160 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 40 
 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Danų/norvegų/švedų kalba, kultūra ir visuomenė II 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji skandinavų, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Praplėsti ţinias apie studijuojamosios kalbos šalies visuomenę ir 

kultūrą.  

 Supaţindinti su sudėtingesniais studijuojamosios kalbos 

gramatikos aspektais. 

 Sustiprinti supratimo, kalbėjimo ir rašymo įgūdţius. 

 Išmokyti reikšti savarankišką nuomonę studijuojamąja kalba. 

 

Gebėjimai: 

 Suprasti rašytinę ir sakytinę informaciją, susijusią su ţinomomis 

temomis  

 Kurti paprastus rišlius tekstus ţinomomis temomis, atpasakoti 

tekstus ir pokalbius. 

 Be išankstinio pasiruošimo bendrauti daugelyje įprastų kasdienio 

gyvenimo situacijų, trumpai pagrįsti ir paaiškinti savo nuomonę. 

 Sugretinti studijuojamosios kalbos šalį su Lietuva aptartais 

aspektais. 

 

   Pasiekiamas B1.1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 



Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Tolesnis tarties įgūdţių lavinimas. Specifinių garsų tarimo 

įtvirtinimas. Intonacijos tobulinimas. 

 Sudėtingesnės studijuojamosios kalbos gramatinės konstrukcijos. 

Modalumo ir apibrėţtumo raiška. Fraziniai veiksmaţodţiai. Laikų 

derinimo ir ţodţių tvarkos sakinyje įtvirtinimas. 

 Ţodyno plėtimas kalbant ir rašant įvairiomis asmeninio bei 

studijuojamos kalbos šalies visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo 
temomis.   

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Danų kalba: 

1. Jeppesen, B., Maribo, G. 2003. Under Overfladen. Alinea  

2. Langgaard, B. 2001. Gang i snakketøjet. Kaleidoscope  

3. Øckenholt, M. 1998. Dansk er ikke så svært. Gyldendal  

4. Thorborg, L. 2001. Dansk Talesprog i praksis. Grundbog. 

Akademisk Forlag  

 

Norvegų kalba: 

1. Ellingsen, E., MacDonald, K. 2000. Stein på stein. Tekstbok. 

Cappelen  
2. Ellingsen, E., MacDonald, K. 2000. Stein på stein. Arbeidsbok. 

Cappelen  

3. Strandskogen, Å.-B. 1989. Hva sier du? Uttaleøvelser i norsk. Oris 

Forlag  

4. Strandskogen, Å.-B. 1989. Norsk fonetikk for utlendinger. 

Gyldendal  

5. MacDonald, K. 2001. Norsk grammatikk for fremmedspråklige. 

Cappelen  

6. Mac Donald, K. 1999. Arbeidsgrammatikk. Norsk som 

fremmedspråk. Cappelen  

 

Švedų kalba: 
1. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2009. Rivstart B1 + B2. 

Textbook. Natur & Kultur  

2. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2009. Rivstart B1 + B2. 

Övningsbok. Natur & Kultur  

3. Fasth, C., Kannermark, A. 1997. Form i fokus: Övningsbok i 

svensk grammatik. Del B. Folkuniversitetets förlag  

4. Risérus, H., Sandahl, Å., Stjärnlöf, S. 2002. Nya mål: svenska som 

andraspråk. 3. Stockholm NoK  

5. Thorell, O. 1992. Att bilda ord. Liber  
 

Papildomos literatūros sąrašas Danų kalba: 

1. Biørn, M., Heseldahl, H. 1990. Øvebog i dansk for udlændinge. 

Akademisk forlag  

2. Fischer-Hansen, B., Kledal ,A. 1994. Grammatikken.  Special- 

Pædagogisk Forlag  

3. Thorborg, L. 2003. Dansk udtale for begyndere. Synope  
4. Thorborg, L. 2003. Dansk udtale. Øvebog. Synope  

 

Norvegų kalba: 

1. Jahren, A., Solstad, H., Høgberg, E. 2001. Klar for Norge 2. Norsk 

med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tekstbok. Fag og 

Kultur  

2. Jahren, A., Solstad, H., Høgberg, E. 2005. Klar for Norge 2. Norsk 

med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidsbok. Fag 



og Kultur  

3. Wulff, E.R., Jahren, A. 2002. Klar for Norge 2. Øvinger i 

lytteforståelse. Fag og Kultur  

 

Švedų kalba: 

1. Jansson, R., Nylund, E. 1986. Svenskkursen. Enspråkiga övningar i 

svenska, del 2. Skriptor  

2. Lindholm, H., Vatcyn Jones, P. 2000. Sätt igång på svenska. 

Folkuniversitetets förlag 
3.  Holm, B., Nylund, E. 2004. Svensk deskriptiv grammatik. 

Uppsala: Almqvist & Wiksell 

 
Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, 

individualus darbas, darbas poromis ir grupelėmis, tekstų skaitymas ir 

aptarimas, diskusijos, įvairios gramatikos ir leksikos uţduotys, rašto 

darbai. 

 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Šiuolaikinė danų/norvegų/švedų kalba, kultūra ir visuomenė IV 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Danų kalbos: 

lekt. Stefan Anbro, asist. Birutė Spraunienė, lekt. dr. Ieva 

Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, lekt. dr. Loreta Vaicekauskienė 

 

Norvegų kalbos:  

lekt. Cecilie Hauglund, lekt. Eglė Išganaitytė, lekt. dr. Aurelija 

Mickūnaitė Griškevičienė, asist. Jurgita Petronytė 

 

Švedų kalbos:  

lekt. Rasa Baranauskienė, asist. Ramunė Dambrauskaitė Muralienė, 

asist. Alma Jasiulionienė, doc. Erika Sausverde, lekt. Ricki 
Torstensson  

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
4 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5  (iš jų 4 kreditus sudaro profesinė praktika) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 



 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 160 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 40 

 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Danų/norvegų/švedų kalba, kultūra ir visuomenė III 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji skandinavų, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Praplėsti ţinias apie studijuojamosios kalbos šalies kultūrą, 

visuomenę ir jos raidą.  

 Supaţindinti su sudėtingesniais studijuojamosios kalbos 
gramatikos aspektais. 

 Sustiprinti supratimo, kalbėjimo ir rašymo įgūdţius. 

 Išmokyti reikšti argumentuotą nuomonę studijuojamąja kalba. 

 

Gebėjimai: 

 Suprasti rašytinę ir sakytinę informaciją, susijusią su ţinomomis 

temomis.  

 Gan sklandţiai ir be išankstinio pasiruošimo bendrauti daugelyje 

įprastų kasdienio gyvenimo situacijų, vartojant sudėtingesnes 

raiškos priemones. 

 Kurti rišlius tekstus ţinomomis temomis, išreikšti savo poţiūrį ir 
pagrįsti nuomonę.  

 Aptarti studijuojamosios kalbos šalies visuomenės ypatumus. 

 

  Pasiekiamas B1.2 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Tolesnis tarties įgūdţių lavinimas. Intonacijos tobulinimas. 

 Sudėtingesni studijuojamosios kalbos gramatikos aspektai. 

Sudurtiniai ţodţiai. Veiksmaţodţių junglumas. Sudėtingesni 

ţodţių tvarkos sakinyje atvejai.  

 Ţodyno plėtimas skaitant, diskutuojant ir rašant apie įvairius 

studijuojamos kalbos šalies visuomeninio gyvenimo ypatumus  bei 

kultūros aspektus (tautosaka, groţinė literatūra ir kt. 

 Pasiruošimas profesinei praktikai, asmeninių tikslų formulavimas. 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Danų kalba: 

1. Langgaard, B. 2008. Danske stemmer. Gyldendal  

2. Langgaard, B. 1995. Noget at tale om. Kaleidoscope  

3. Thorborg, L. 2001. Dansk Talesprog i praksis. Grundbog. 

Akademisk Forlag  

4. Jacobsen, H. G. 1996. Sæt nyt komma. Dansklærerforeningen  

 

Norvegų kalba: 

1. Ellingsen, E., MacDonald, K. 2000. Stein på stein. Tekstbok. 

Cappelen  
2. Ellingsen, E., MacDonald, K. 2000. Stein på stein. Arbeidsbok. 

Cappelen  

3. Golden, A., MacDonald, K. 1990. Hva er vanskelig i 

grammatikken? Universitetsforlaget  

4. MacDonald, K. 1990: Norsk grammatikk for fremmedspråklige. En 

gang til. Cappelen  

 



Švedų kalba: 

1. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2009. Rivstart B1 + B2. 

Textbook. Natur & Kultur  

2. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2009. Rivstart B1 + B2. 

Övningsbok. Natur & Kultur  

3. Fasth, C., Kannermark, A. 1997. Form i fokus: Övningsbok i 

svensk grammatik. Del B. Folkuniversitetets förlag 
4. Risérus, H., Sandahl, Å., Stjärnlöf, S. 2002. Nya mål: svenska som 

andraspråk. 3. Stockholm NoK 

 

Papildomos literatūros sąrašas Danų kalba: 

1. Øckenholt, M. 1999. Dansk er lidt svært. Gyldendal  

2. Biørn, M., Heseldahl, H. 1990. Øvebog i dansk for udlændinge. 

Akademisk forlag   

3. Fischer-Hansen B., Kledal A. 1994. Grammatikken. Special- 

Pædagogisk Forlag  

4. Thorborg, L. 2003. Dansk udtale for begyndere. Synope  

5. Thorborg, L. 2003. Dansk udtale. Øvebog. Synope  

 

Norvegų kalba: 
1. Elieson, M.H., Høgberg, E., Wulff, E.R. 2000. Klar for Norge 3. 

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tekstbok. 

Fag og Kultur  

2. Elieson, M.H., Høgberg, E., Wulff, E.R. 2003. Klar for Norge 3. 

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidsbok. 

Fag og Kultur  

 

Švedų kalba: 

1. Jansson, R., Nylund, E. 1986. Svenskkursen. Enspråkiga övningar i 

svenska, del 2. Skriptor 

2. Bodegård,A. 1993. Tänk verb efter + partikel = 
partikelverb. Stockholm: Skriptor.  

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, 

individualus  darbas, darbas poromis ir grupelėmis, spaudos skaitymas 

ir aptarimas, televizijos laidų ir filmų perţiūros bei aptarimas, 

diskusijos, gramatinės uţduotys, argumentuojamieji rašiniai.  

 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 
 

 

 

 

 

 



Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Šiuolaikinė danų/norvegų/švedų kalba, stilistika ir vertimas I 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Danų kalbos: 

lekt. Stefan Anbro, asist. Birutė Spraunienė, lekt. dr. Ieva 

Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, lekt. dr. Loreta Vaicekauskienė 

 

Norvegų kalbos:  
lekt. Cecilie Hauglund, lekt. Eglė Išganaitytė, lekt. dr. Aurelija 

Mickūnaitė Griškevičienė, asist. Jurgita Petronytė 

 

Švedų kalbos:  

lekt. Rasa Baranauskienė, asist. Ramunė Dambrauskaitė Muralienė, 

asist. Alma Jasiulionienė, doc. Erika Sausverde, lekt. Ricki 

Torstensson  

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
5 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5  (iš jų 4 kreditus sudaro profesinė praktika) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 128 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 72 
 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Danų/norvegų/švedų kalba, kultūra ir visuomenė IV 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji skandinavų, lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Praplėsti studijuojamosios kalbos ţodyną, apimantį įvairias 

visuomenės gyvenimo sritis. 

 Sustiprinti bendravimo įgūdţius studijuojamąja kalba.  

 Supaţindinti su dalykinių tekstų ypatumais. 

 Įgyti vertimo raštu pagrindus. 

 

Gebėjimai: 

 Suprasti įvairius dalykinius ir groţinius tekstus. 

 Suprasti daugelį radijo ir televizijos laidų ţinomomis temomis. 

 Diskutuoti įvairiomis temomis,  argumentuotai reikšti savo 

nuomonę. 

 Kurti rišlius įvairių tipų ir tematikos tekstus.  

 Versti įvairius dalykinius tekstus iš studijuojamosios kalbos į 

gimtąją kalbą.  

 

   Pasiekiamas B2.1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Studijuojamosios kalbos gramatikos įtvirtinimas. Modalumo ir 



apibrėţtumo raiška. Ţodţių tvarka sakinyje ir jos sąsaja su 

aktualiąja sakinio skaida. Ypatingos sintaksinės konstrukcijos ir jų 

funkcijos. Ţodţių darybos pagrindai.  

 Ţodyno plėtimas skaitant, diskutuojant ir rašant apie įvairias 

visuomeninio gyvenimo sritis. Frazeologizmai ir idiomos. 

 Dalykinių tekstų tipai ir stiliaus ypatumai. Publicistinė kalba. 

Kanceliarinė kalba. Mokslinė kalba. Informuojamieji ir 
argumentuojamieji tekstai.  

 Vertimo raštu pagrindai. Vertimo kokybės vertinimo kriterijai. 

Vertimo tikslumo reikalavimai. Daţniausios pradedančiųjų vertėjų 

klaidos.  

 Profesinės praktikos rezultatų aptarimas ir įvertinimas.  

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Danų kalba: 

1. Langgaard, B. 2004. Ordet er frit. Gyldendal  

2. Jacobsen, H. G., Skyum-Nielsen, P. 1996. Dansk sprog. En 

grundbog. Schønberg  

3. Christensen, R. Z., Christensen, L. 2009. Dansk grammatik. 

Syddansk Universitetsforlag  
4. Jensen, H. V., Togeby, O. 1994. Brug sproget! Om skriftlig 

fremstilling. Hans Reitzels Forlag  

5. Tonnesen L. 1995. At omgås tekster. Håndbog i dansk.  

Munksgaard  

 

Norvegų kalba: 

1. Ellingsen E., MacDonald, K. 2008. Her på berget. Tekstbok. 

Cappelen  

2. Ellingsen E., MacDonald, K. 2008. Her på berget. Arbeidsbok. 

Cappelen  

3. Høgberg, E. 2000. Håndbok i grammatikk og språkbruk. Fag og 

Kultur  
4. Høgberg, E. 2003. Arbeidsbok til håndbok i grammatikk og 

språkbruk. Fag og Kultur 

5. Strandskogen, Å.-B. 1987. Preposisjonsøvelser med svar. Oris 

Forlag 

6. Strandskogen, Å.-B. 1985. Preposisjoner og partikler i norsk. Oris 

Forlag  

7. Pedersen, Hjørnager Krog-Hansen, V. (eds.) 1994. 

Oversættelseshåndbogen. Munksgaard 

8. Lomheim, Sylfest Omsetjingsteori: ei elementær innføring. 1998 

(2. leid.). Oslo : Pensumtjenesten. 

 
Švedų kalba: 

1. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2010. Rivstart C1 + C2. 

Textbook. Natur & Kultur  

2. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2010. Rivstart C1 + C2. 

Övningsbok. Natur & Kultur  

3. Fasth, C., Kannermark, A. 1997. Form i fokus: Övningsbok i 

svensk grammatik. Del B. Folkuniversitetets förlag  

4. Åström, M. 2009. Språkporten - för svenska som andraspråk A och 

B. Studentlitteratur AB  

5. Lennartsson Hokkanen, I. 2006. Språknyckeln D: för senare delen 

av Sfi. Studentlitteratur AB  
 

Papildomos literatūros sąrašas Danų kalba: 



1. Øckenholt, M. 2001. Dansk er svært. Gyldendal  

2. Skovgaard Jensen, C. 2001. På fransk visit. Akademisk forlag  

3. Kock, C, Tandrup, B. 1989. Skriv kreativt. Skriftlig fremstilling: 

sagprosa/fiktion. Gyldendal  

4. Thorborg, L. 1998. Dansk udtale i praksis. Grundbog. Akademisk 

Forlag  

 
Norvegų kalba: 

1. Elieson, M.H., Høgberg, E., Wulff, E.R. 2000. Klar for Norge 3. 

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tekstbok. 

Fag og kultur  

2. Elieson, M.H., Høgberg, E., Wulff, E.R. 2000. Klar for Norge 3. 

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidsbok. 

Fag og kultur  

 

Švedų kalba: 

1. Risérus, H., Sandahl, Å., Stjärnlöf, S. 2002. Nya mål: svenska som 

andraspråk. 3. Stockholm NoK  

2. Jansson, R., Nylund, E. 1986. Svenskkursen. Enspråkiga övningar i 
svenska, del 2. Skriptor  

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, supratimo iš klausos pratybos, televizijos laidų 

ir filmų perţiūros bei aptarimas, ţiniasklaidos aktualijų aptarimas, 

diskusijos, pranešimai, grupinis darbas, tekstų analizė, gramatikos ir 

leksikos uţduotys, vertimo uţduotys, įvairūs rašiniai ir kt. 

 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Pranešimas ţodţiu (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu 

(40 proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 
 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Šiuolaikinė danų/norvegų/švedų kalba, stilistika, vertimas II 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Danų kalbos: 

lekt. Stefan Anbro, asist. Birutė Spraunienė, lekt. dr. Ieva 

Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, lekt. dr. Loreta Vaicekauskienė 

 

Norvegų kalbos:  

lekt. Cecilie Hauglund, lekt. Eglė Išganaitytė, lekt. dr. Aurelija 

Mickūnaitė Griškevičienė, asist. Jurgita Petronytė 

 
Švedų kalbos:  

lekt. Rasa Baranauskienė, asist. Ramunė Dambrauskaitė Muralienė, 

asist. Alma Jasiulionienė, doc. Erika Sausverde, lekt. Ricki 

Torstensson  



Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
6 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5  (iš jų 4 kreditus sudaro profesinė praktika) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 128 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 72 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Danų/norvegų/švedų kalba, stilistika ir vertimas I 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji skandinavų, lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Praplėsti studijuojamosios kalbos ţodyną, apimantį įvairias 

visuomenės gyvenimo sritis. 

 Sustiprinti komunikacinę kompetenciją studijuojamąja kalba.  

 Supaţindinti su groţinės literatūros ţanrų ypatumais. 

 Įgyti vertimo raštu pagrindus. 

 

Gebėjimai: 

 Suprasti dalykinius ir groţinius tekstus. 

 Suprasti daugelį radijo ir televizijos laidų aktualiomis temomis. 

 Diskutuoti įvairiomis temomis,  argumentuotai reiškiant savo 
nuomonę. 

 Kurti rišlius įvairių tipų ir tematikos tekstus.  

 Versti įvairius groţinius tekstus iš studijuojamosios kalbos į 

gimtąją kalbą.  

 

   Pasiekiamas B2.2 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Studijuojamosios kalbos gramatikos temų kartojimas ir 

įtvirtinimas. Modalumo ir apibrėţtumo raiška. Fraziniai 

veiksmaţodţiai. Prielinksninės konstrukcijos. Sudėtingesnės 

sintaksinės konstrukcijos. Ţodţių daryba.  

 Ţodyno plėtimas skaitant, diskutuojant ir rašant apie įvairias 
visuomeninio gyvenimo sritis. Frazeologizmai ir idiomos. Vietiniai 

studijuojamosios kalbos variantai.  

 Groţinės literatūros ţanrai ir stiliaus ypatumai. Stilistinės figūros. 

Kūrybinis rašymas, esė.  

 Vertimo raštu įgūdţių lavinimas. Versto teksto sklandumas, stiliaus 

normų laikymasis. Vertimo klaidų ir vertimo kokybės analizė.  

 Pasiruošimas profesinei praktikai, asmeninių tikslų formulavimas.  

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Danų kalba: 

5. Jacobsen, H. G., Skyum-Nielsen, P. 1996. Dansk sprog. En 

grundbog. Schønberg  

6. Thyggesen, K. 1998. Fra essay til klumpe. Munksgaard  
7. Jensen, H. V., Togeby, O. 1994. Brug sproget! Om skriftlig 



fremstilling. Hans Reitzels Forlag  

8. Øllgaard, K., Køppe, S. (eds.) 2007. Humanistisk videnskabsteori. 

DR Multimedie  

9. Tonnesen L. 1995. At omgås tekster. Håndbog i dansk. 

Munksgaard  

 

Norvegų kalba: 
9. Ellingsen E., MacDonald, K. 2008. Her på berget. Tekstbok. 

Cappelen  

10. Ellingsen E., MacDonald, K. 2008. Her på berget. Arbeidsbok. 

Cappelen  

11. Høgberg, E. 2000. Håndbok i grammatikk og språkbruk. Fag og 

Kultur  

12. Høgberg, E. 2003. Arbeidsbok til håndbok i grammatikk og 

språkbruk. Fag og Kultur 

13. Vagle, W., Sandvik, M., Svennevig, J. 1993. Tekst og kontekst. 

Cappelen Akademisk Forlag 

14. Svennevig, J., Sandvik, M., Vagle, W. 1995. Tilnærminger til tekst. 

Cappelen Akademisk Forlag 
15. Brodersen, R., Bråten, F., Reiersgaard, A. et al. 2007. Tekstens 

autoritet: Tekstanalyse og skriving i akademia, Universitetsforlaget 

16. Hjørnager Pedersen, V., Krog-Hansen, N. (eds.) 1994. 

Oversættelseshåndbogen. Munksgaard 

17. Lomheim, Sylfest Omsetjingsteori: ei elementær innføring. 1998 

(2. leid.). Oslo : Pensumtjenesten. 

 

Švedų kalba: 

1. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2010. Rivstart C1 + C2. 

Textbook. Natur & Kultur  

2. Levy Scherrer, P., Lindemalm, K. 2010. Rivstart C1 + C2. 
Övningsbok. Natur & Kultur  

3. Fasth, C., Kannermark, A. 1998. Form i fokus: Övningsbok i 

svensk grammatik; Del C. Folkuniversitetets förlag  

4. Åström, M. 2009. Språkporten − för svenska som andraspråk A 

och B. Studentlitteratur AB  

5. Lennartsson Hokkanen, I. 2006. Språknyckeln D: för senare delen 

av Sfi. Studentlitteratur AB 

 

Papildomos literatūros sąrašas Danų kalba: 

1. Øckenholt, M. 2001. Dansk er svært. Gyldendal  

2. Skovgaard Jensen, C. 2001. På fransk visit. Akademisk forlag  

3. Kock, C, Tandrup, B. 1989. Skriv kreativt. Skriftlig fremstilling: 
sagprosa/fiktion.  Gyldendal  

4. Thorborg, L. 1998. Dansk udtale i praksis. Grundbog. Akademisk 

forlag  

5. Christensen, R. Z., Christensen, L. 2009. Dansk grammatik. 

Syddansk Universitetsforlag  

 

Norvegų kalba: 

1. Elieson, M.H., Høgberg, E., Wulff, E.R. 2000. Klar for Norge 4. 

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tekstbok. 

Fag og kultur  

2. Elieson, M.H., Høgberg, E., Wulff, E.R. 2000. Klar for Norge 4. 

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidsbok. 
Fag og kultur  

3. Husby, O. 1990. Norske ord. Ordlagingslære med oppgaver. 

http://www.universitetsforlaget.no/informasjon/forfatter/alfabetisk/vis?contentItemId=794007
http://www.universitetsforlaget.no/informasjon/forfatter/alfabetisk/vis?contentItemId=794016
http://www.universitetsforlaget.no/informasjon/forfatter/alfabetisk/vis?contentItemId=794019


Friundervisningens Forlag 

4. Husby, O. 1990. 101 oppgaver. Arbeidsbok i norsk for 

viderekomne. Friundervisningens Forlag 

5. Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo, K.I. 1997. Norsk 

referansegrammatikk. Universitetsforlaget  

 

Švedų kalba: 
1. Antologi med skönlitteratur och sakprosa, del 2-3. 1990. 

Universitetsforlaget  

2. Strömkvist, S. 1989. Skrivboken. Liber  

3. Tidningen: Språk. 2010 

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, supratimo iš klausos pratybos, televizijos laidų 

ir filmų perţiūros bei aptarimas, ţiniasklaidos aktualijų aptarimas, 

diskusijos, pranešimai, grupinis darbas, tekstų analizė, gramatikos ir 

leksikos uţduotys, vertimo uţduotys, įvairūs rašiniai ir kt. 

 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Pranešimas ţodţiu (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu 
(40 proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Šiuolaikinė danų/norvegų/švedų kalba, stilistika, vertimas III 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Danų kalbos: 
lekt. Stefan Anbro, asist. Birutė Spraunienė, lekt. dr. Ieva 

Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, lekt. dr. Loreta Vaicekauskienė 

 

Norvegų kalbos:  

lekt. Cecilie Hauglund, lekt. Eglė Išganaitytė, lekt. dr. Aurelija 

Mickūnaitė Griškevičienė, asist. Jurgita Petronytė 

 

Švedų kalbos:  

lekt. Rasa Baranauskienė, asist. Ramunė Dambrauskaitė Muralienė, 

asist. Alma Jasiulionienė, doc. Erika Sausverde, lekt. Ricki 

Torstensson  

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 



Semestras 

(Semester) 
8 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 96 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 104 

 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Danų/norvegų/švedų kalba, stilistika ir vertimas II 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji skandinavų, lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Gilinti specialiosios studijuojamosios kalbos leksikos ţinias ir jos 

vartoseną. 

 Sustiprinti komunikacinę kompetenciją, akcentuojant kalbėjimo 

sklandumą ir taisyklingumą.  

 Lavinti teksto analizės įgūdţius. 

 Įgyti vertimo ţodţiu pagrindus. 

 

Gebėjimai: 

 Suprasti, analizuoti ir kurti įvairių ţanrų tekstus. 

 Suprasti radijo ir televizijos laidas aktualiomis temomis. 

 Laisvai bendrauti sklandţia ir taisyklinga kalba. 

 Diskutuoti įvairiomis (taip pat ir mokslinėmis) temomis,  

argumentuotai reiškiant savo nuomonę. 

 Nuosekliai versti ţodţiu iš studijuojamosios kalbos į gimtąją kalbą 

ir atvirkščiai, kai kalbama ţinoma tema.  

 

   Pasiekiamas B2.3 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Studijuojamosios kalbos gramatikos temų kartojimas ir 

įtvirtinimas, remiantis daţniausiai pasitaikančių klaidų analize.  

 Darbas pagal pasirinktas temas, remiantis dalykine ir groţine 

literatūra, ţiniasklaida, kino filmais. 

 Specialioji leksika pagal aptartas temas, jos vartojimo analizė. 

 Įvairių stilių tekstų analizė. Literatūrinės ir šnekamosios kalbos 

leksiniai ypatumai. 

 Nuoseklusis vertimas. Vertėjo etika. Nuosekliojo vertimo įgūdţių 

lavinimas. 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Danų kalba: 

1. Holm, L. 1998. Grundbog i tekslingvistik. Systime  

2. Hjørnager Pedersen, V., Krog-Hansen, N. (eds.) 1994. 

Oversættelseshåndbogen. Munksgaard   

3. Jensen, H. V., Togeby, O. 1994. Brug sproget! Om skriftlig 

fremstilling. Hans Reitzels Forlag  

4. Øllgaard, K., Køppe, S. (eds.) 2007. Humanistisk videnskabsteori. 
DR Multimedie   

5. Tonnesen L. 1995. At omgås tekster. Håndbog i dansk. 

Munksgaard   



 

Norvegų kalba: 

1. Wessel, A. M., Sæther, T. E. 2008. Små og store. Temahefte med 

oppgaver: oppvekst, sosialisering og generasjoner: norsk som 

andrespråk på høyere nivå. Fag og Kultur  

2. Wessel, A. M., Sæther, T. E. 2003. Munn og mæle. Temahefte med 

oppgaver: norsk som andrespråk på høyere nivå. Fag og Kultur   
3. Wessel, A. M., Sæther, T. E. 2004. Kropp og sjel. Temahefte med 

oppgaver: norsk som andrespråk på høyere nivå. Fag og Kultur   

4. Wessel, A. M., Sæther, T. E. 2003. Liv og levnet. Temahefte med 

oppgaver: norsk som andrespråk på høyere nivå. Fag og Kultur   

5. Vagle, W., Sandvik, M., Svennevig, J. 1993. Tekst og kontekst. 

Cappelen Akademisk Forlag  

6. Svennevig, J., Sandvik, M., Vagle, W. 1995. Tilnærminger til tekst. 

Cappelen Akademisk Forlag  

7. Brodersen, R., Bråten, F., Reiersgaard, A. et al. 2007. Tekstens 

autoritet: Tekstanalyse og skriving i akademia, Universitetsforlaget  

8. Hjørnager Pedersen, V., Krog-Hansen, N. (eds.) 1994. 

Oversættelseshåndbogen. Munksgaard 
9. Lomheim, Sylfest Omsetjingsteori: ei elementær innføring. 1998 

(2. leid.). Oslo : Pensumtjenesten. 

  

Švedų kalba: 

1. Fasth, C., Kannermark, A.1998. Form i fokus: Övningsbok i svensk 

grammatik. Del C. Folkuniversitetets förlag  

2. Åström, M. 2009. Språkporten − för svenska som andraspråk A 

och B. Studentlitteratur AB  

3. Jansson, U., Levander, M. 2003. Handbok i svenska språket. Liber  

4. Teleman, U. 1999. Svenska akademiens grammatik. 3, Fraser. 

Norstedts  
5. Luthman, H. 2008. Gissa uttrycket. Studentlitteratur  

6. Luthman, H. 2008. Gissa ordet. Studentlitteratur  

7. Luthman, H. 2002. Svenska Idiom: Övningsbok. Folkuniversitetets 

förlag   

 

Papildomos literatūros sąrašas Danų kalba: 

1. Øckenholt, M. 2001. Dansk er svært. Gyldendal  

2. Skovgaard Jensen, C. 2001. På fransk visit. Akademisk forlag  

3. Kock, C, Tandrup, B. 1989. Skriv kreativt. Skriftlig fremstilling: 

sagprosa/fiktion. Gyldendal  

4. Thorborg, L. 1998. Dansk udtale i praksis. Grundbog. Akademisk 

forlag  
5. Christensen, R. Z., Christensen, L. 2009. Dansk grammatik. 

Syddansk Universitetsforlag  

 

Norvegų kalba: 

1. Hellspong, L., Ledin, P. 1997. Vägar genom texten. Handbok i 

brukstextanalys. Studentlitteratur  

  

Švedų kalba: 

1. Backlund, B. 1991. Inte bara ord. Studentlitteratur AB  

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, supratimo iš klausos pratybos, televizijos laidų 

ir filmų perţiūros bei aptarimas, ţiniasklaidos aktualijų aptarimas, 

diskusijos, pranešimai, grupinis darbas, tekstų analizė, gramatikos ir 
leksikos uţduotys, nuosekliojo vertimo pratybos, įvairūs rašiniai ir kt. 

http://www.universitetsforlaget.no/informasjon/forfatter/alfabetisk/vis?contentItemId=794007
http://www.universitetsforlaget.no/informasjon/forfatter/alfabetisk/vis?contentItemId=794016
http://www.universitetsforlaget.no/informasjon/forfatter/alfabetisk/vis?contentItemId=794019


 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Pranešimas ţodţiu (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu 

(40 proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 
 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course 

unit title) 

Tiriamasis projektas studijuojama kalba 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Priklauso nuo studento pasirinktos skandinavistikos studijų srities 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
7 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5  (iš jų 4 kreditus sudaro profesinė praktika) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko:  200 val. 

 Paskaitų: 0 
 Seminarų: 32 
 Konsultacijų: 60 val. 

 Savarankiško darbo: 108 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gebėti skaityti ir rašyti studijuojama skandinavų kalba 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, studijuojamoji skandinavų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Lavinti akademinės studijuojamosios skandinavų kalbos įgūdţius, plėsti teorinių 
sąvokų aparatą, ugdyti gebėjimus savarankiškai nagrinėti pasirinktas teorines 

problemas, atlikti analitines uţduotis ir apibendrinti jų rezultatus. Kurso metu 

studentai turės galimybę nuolat konsultuotis su pasirinktos srities specialistu ir 

studijuojamos kalbos specialistu. Įgytus gebėjimus ir išmanymą studentai galės 

panaudoti rašydami bakalauro darbus: rinkdamiesi naujas temas, ar toliau 

gilindamiesi į šiame kurse pasirinktą sritį. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

1. Profesinės praktikos rezultatų aptarimas.  

2. Pasirinktos srities specifikos ir jai aktualių teorijų apţvalga. 

3. Tyrimo objekto, metodologinio ir teorinio aparato pasirinkimas 

4. Dalykinės kalbos reikalavimai. 

5. Darbas su teoriniais tekstais ir empirine medţiaga, konsultuojantis su 

darbo vadovu ir studijuojamos kalbos specialistu. 



6. Darbo rašymas ir jo rezultatų aptarimas. 

Pagrindinės literatūros sąrašas 

(Reading list) 

Priklauso nuo pasirinktos srities 

 

Papildomos literatūros sąrašas Priklauso nuo pasirinktos srities 

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Diskusijos ir konsultacijos, teorinių tekstų ir empirinės medţiagos analizė, rašto 
darbas 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Konsultacijų skaičių ir laiką studentas ir vadovai suderina abipusiu susitarimu. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Tarpinis atsiskaitymas: rašto darbo studijuojama skandinavų kalba (mokslo-

tiriamasis projektas, 15- 20 psl.) pirmasis variantas.  

Galutinis atsiskaitymas: rašto darbo studijuojama skandinavų kalba (mokslo-

tiriamasis projektas,  15- 20 psl.) galutinis variantas 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Rašto darbas studijuojama skandinavų kalba (mokslo-tiriamasis projektas, 15- 20 

psl.) 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos 

komiteto  

2010-10-18 

 

 

 

 
 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavijos šalių istorija 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Doc. Dr. Saulius Pivoras, Šarūnas Radvilavičius 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

I semestras 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 32 

 Seminarų: 16 

 Konsultacijų:0 

 Savarankiško darbo: 152 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gebėjimas skaityti mokslinę literatūrą anglų kalba 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių. 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

Paţinti ir mokytis tyrinėti Skandinavijos šalių istoriją nuo seniausių 

laikų iki mūsų dienų. Išklausę kursą studentai geba, nustatyti, suprasti 



(Objectives and learning outcomes) bei paaiškinti Skandinavijos šalių visuomenių ir valstybių istorinės 

raidos ypatumus, šias ţinias gali taikyti savo profesinėje praktikoje ar 

tolimesnių studijų metu.. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Regiono istorinės raidos specifika. Priešistorė. Vikingai. Senoji 

skandinavų religija ir christianizacija. Ankstyvųjų Skandinavijos 

valstybių susidarymas. Luominės visuomenės struktūra Skandinavijos 

šalyse. Kalmaro unija. Reformacija ir kariniai konfliktai. Absoliutinių 

Skandinavijos monarchijų susidarymas. Švietimo epocha 
Skandinavijoje. Nacionalizmo epocha, skandinavizmas ir tautiniai 

judėjimai. Konstitucinės ir parlamentinės demokratijos formavimasis 

Skandinavijos šalyse. Tarpukario demokratijos. Pasipriešinimas ir 

kolaboravimas II pasaulinio karo metais. Skandinavijos šalys šaltojo 

karo metais. Skandinavijos šalys XX amţiaus pabaigoje 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

T. K. Derry. Skandinavijos istorija. Vilnius, 1995 

K. Helle (ed.) The Cambridge History of Scandinavia. Vol. 1. CUP, 

2003 

Lars Magnusson. An Economic History of Sweden. London & New 

York: Routledge, 2000 

D. Kirby. Šiaurės Europa ankstyvaisiais naujaisiais amţiais. Vilnius, 

2000 
M. Klinge. Baltijos pasaulis. Vilnius, 1996 

J. Veibulas. Švedijos istorijos apţvalga. Vilnius, 1997 

S. Zetterberg. Suomija po 1917 metų. Vilnius, 1993 

Papildomos literatūros sąrašas J. D. Richards. The Vikings. Oxford University Press, 2000 

James L. Larson. Reforming the North. The Kingdoms and Churches 

of Scandinavia 1520 – 1545. Cambridge University Press, 2010 

P. Englund. Poltava. Vilnius, 1997 

A. Mickevičius. Normanai ir baltų kraštai. Vilnius, 2004 

Line, Philip. Kingship and State Formation in Sweden 1130-1290. 

BRILL, 2007 

Barton, H. Arnold. Scandinavia in the Revolutionary Era, 1760-1815. 

University of Minnesota Press, 1982 
John Gilmour. Sweden, the Swastika and Stalin. The Swedish 

Experience in the Second World War. Edinburgh University Press, 

2010 

Michael Roberts. The Swedish Imperial Experience 1560 – 1718. 

CUP, 1979 

Straipsniai JSTOR duomenų bazėje (http://www.jstor.org/) 
 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, seminarai, individualūs pristatymai, referatų rašymas ir 

grupinės diskusijos. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Maţiausiai 65% paskaitų bei seminarų 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Galutinis paţymys – pagal kaupiamojo balo sistemą, atsiskaitymai 
seminarų metu – 30 procentų, referatai – 30 procentų ir egzaminas – 

40 procentų. Jeigu studentas renkasi 5 ECTS kreditų kursą, referatų 

rašyti nereikės. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzaminas raštu 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

Dalyko sando kodas  

http://www.jstor.org/


(Course unit code) 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Literatūros teorijos įvadas  

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

mokslo laipsnis, vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

doc. dr. Paulius Vaidotas Subačius, lekt. dr. Ieva Steponavičiūtė 

Aleksiejūnienė 

 

Katedra, centras A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras; Skandinavistikos 

centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

2 (pavasario) 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko:  200 val. 

 Paskaitų: 26 val.    

 Seminarų: 24 val. (bendrųjų) + 24 val. (skandinaviškosios dalies)       

 Konsultacijų: 26 val. 

 Savarankiško darbo: 100 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

nėra 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

lietuvių, teikiami pavyzdţiai anglų, rusų, lenkų, studijuojama skandinavų 

kalba 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Bendrosios dalies tikslai: Siekiama filologines studijas pradedantiems 

studentams atskleisti bendruosius humanitarinio galvojimo ypatumus ir 

literatūros fenomeno sampratos problemiškumą, supaţindinti su 

pagrindiniais teoriniais klausimais, keliamais apmąstant šį fenomeną, 

suteikti pradinių ţinių apie šiuolaikines literatūros tyrimo kryptis, padėti 

įsisąmoninti skirtingų literatūros skaitymo, interpretacijos ir analizės 

mokyklų prielaidas.  

Gebėjimai: Studentas gebės suvokti literatūros teorijos probleminio lauko 
profilį, atpaţinti būdingas literatūrologinio tyrimo prieigas bei temas, 

korektiškai vartoti konceptualias „teksto―, „diskurso―, „naratyvo―, „ţanro― ir 

pan. sąvokas, išplės aktyviai vartojamų poetikos terminų repertuarą.  

 

Baigiamąja („skandinaviškąja―) dalimi siekiama susieti dalyką su 

skandinaviškomis literatūros dėstymo ir tyrinėjimo tradicijomis. Studentai 

ţinos ir gebės taikyti pagrindinius literatūrologinius terminus skandinavų 

kalbomis, Skandinavijoje populiariausiomis literatūros tyrimo kryptimis ir 

jų svarbiausiais atstovais, išmoks naudotis literatūros studijoms skirtomis 

interneto svetainėmis. Skandinaviškoji dalis parengs studentus tolimesnėms 

skandinavų literatūros studijoms, įgytus gebėjimus jie galės pritaikyti 
skaitydami mokslinius šaltinius skandinavų kalbomis, dalyvaudami 

skandinavų specialistų paskaitose Lietuvoje ir uţsienyje.  

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Bendroji dalis. Literatūros ir groţinės literatūros sąvokos, sakytinė, rašytinė 

ir skaitmeninė jos egzistavimo forma. Literatūros medţiagos specifika. 

Literatūros genezė. Estetinis išgyvenimas, meno samprata. Literatūros 

kūrinys, meninė kalba ir kalbos norma, stilius. Literatūros teorijos, istorijos, 

kritikos probleminiai laukai. Literatūros teorijos ištakos ir raida. Tekstas ir 

kontekstas, teksto sąrangos principai, struktūrinis ir funkcinis integralumas. 

Diskursas. Imanentinės analizės postulatai. „Ţemieji― teksto organizacijos 

lygmenys: instrumentavimo būdai, eilėdaros principai ir rūšys, poetinio 

teksto leksika, gramatika ir sintaksė. Grafinis pavidalas. Metafora ir 



mąstymas. Tropų įvairovė, simbolis. Poezijos ir prozos specifika. Naratyvas, 

naracijos elementai. Literatūros morfologinis (rūšys, ţanrai) bei tipologinis 

(epochos, srovės) aptarimas. Literatūros procesas. Literatūrinė tradicija ir 

novacija. Literatūrų lyginimas. Literatūros tyrimas iš psichologijos (talentas, 

kūrybos procesas, suvokimo psichologija), sociologijos (visuomeniniai 

institutai, socialinis determinavimas) ir filosofijos (hermeneutinis teksto 

skaitymas) perspektyvos. Postmodernus ţvilgsnis į literatūrą, 
dekonstrukcija. Literatūros vertės klausimas.  

Skandinaviškoji dalis: Pagrindinės teksto analizės sąvokos skandinavų 

kalbomis: teksto, naratyvo, diskurso ir kt. su šiomis susijusios sąvokos bei jų 

vartosena; pasakotojo tipai; ţanrų terminologija; teksto erdvės ir laiko 

sampratos; pagrindinių literatūros raidos laikotarpių, meno ir literatūros 

srovių pavadinimai; svarbiausių kultūrologinių paradigmų terminai ir kt. Šių 

laikų skandinavų literatūros mokslo interesai ir su tuo susiję terminai ir 

sąvokos: viduramţių studijos, literatūra kaip socio-politinio galios diskurso 

išraiška (feministinė, pokolonijinė ir kitos perspektyvos), literatūros 

dokumentiškumas, ekokritika, fenomenologija, naratologija ir kt.  

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Bergez, Daniel [et al.] Literatūros analizės kritinių metodų 

pagrindai. Vilnius, 1998. 
2. Eagleton, Terry. Įvadas į literatūros teoriją. Vilnius, 2000. 

3. Galinis, Vytautas [et al.] (red.). Literatūros teorijos apybraiţa. 

Vilnius, 1982. 

4. Zaborskaitė, Vanda (red.). Poetika ir literatūros estetika. Vilnius, 

1978, 2 d. 1989. 

5. Andersen, Frank E. & John M. Weinstock (red.). Nordic Mind: 

Current Trends in Scandinavian Literary Criticism. University 

Press of America, 1986 .  

 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Borchmeyer, Dieter ir Viktor Ţmegač. Pagrindinės moderniosios 

literatūros sąvokos. Vilnius, 2000. 

2. Leutriechia, Frank and Thomas McLaughlin  (eds.). Critical 
Terms for Literary Study. Chicago, 1995. 

3. Culler, Jonathan. Literary theory. Oxford UP, 1997. 

4.  Maingueneau, Dominique. Literatūros kūrinio kontekstas. 

Vilnius, 1998. 

5. Steiner, George. Tikrosios esatys. Vilnius, 1998. 

6. Wellek, René and Austin Warren. Theory of literature. London, 

1973.  

7. Lützen, Peter Heller. Analyse og relevans: grundbog i litterær 

analyse og fortolkning. København,  2003. 

8. Fibiger, Johannes [et al.] (red.). Litteraturens tilgange. 

København, 2008. 
 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Bendroji dalis (P.V. Subačius): Paskaitose dramatiškai supriešinant 

skirtingus poţiūrius į literatūros fenomeną skatinama probleminio diskurso 

priimtis, atrankiniu būdu aiškinami sudėtingiausi, lietuviškoje teorinėje 

literatūroje neatskleisti klausimai. Nurodţius auditorijai iš anksto perskaityti 

tam tikras vadovėlių atkarpas, ši medţiaga komentuojama ir papildoma, 

pateikiama problemiškus konceptus iliustruojančių schemų. Komentuojant 

spontaniškus studentų atsakymus „iš bendro išsilavinimo― į paskaitos metu 

pateiktus „elementarius― klausimus koreguojamos ydingos, mokyklinio 

patyrimo suformuotos galvojimo prielaidos. Prieš egzaminą rengiamos 

konsultacijos naudojamos ţinių susisteminimui, svarbiausioms sąsajoms 

tarp „iš paţiūros nesusijusių― temų atskleisti. Metodas – probleminis 



dėstymas. 

Skandinaviškoji dalis (I.Steponavičiūtė Aleksiejūnienė): seminarai, 

konsultacijos, svarankiškas darbas su įvairiais informacijos šaltiniais. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Kad būtų leista laikyti egzaminą, privalu lankyti 70% visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Egzaminas raštu (bendroji dalis, 5 kreditai) 

Bilietą sudaro reikalavimai: paaiškinti vieną iš problemiškų teorinių 

konceptų, pristatyti, terminologiškai išskleisti ir iliustruoti vieną tradicinę 

poetikos temą, apţvelgti svarbiausias vieno seminare svarstyto teorinio 
teksto idėjas; pageidaujama, kad aukščiausių paţymių siekiantys studentai 

pateiktų savo poţiūrį į problemiškus teorinius konceptus ir savarankiškai 

parinktų pavyzdţius iš studijuojamos nacionalinės literatūros 

Egzaminas raštu (skandinaviškoji dalis, 2,5 kreditų) 

Pateikti kelių nurodytų literatūros mokslo sąvokų pavadinimus studijuojama 

skandinavų kalba ir lietuviškai šias sąvokas paaiškinti. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

7,5 kreditų:  

Kaupiamasis paţymys: 70% įvertinimo sudaro bendrosios dalies paţymys, 

kuris taip pat yra kaupiamasis (80% atsakymo raštu paţymys, 20% 

dalyvavimo seminaruose įvertinimas) ir 30% − skandinaviškosios dalies 

paţymys. 

5 kreditams:  
Bendrosios dalies kaupiamasis paţymys (80% atsakymo raštu paţymys, 

20% dalyvavimo seminaruose įvertinimas)  

2,5 kreditų: 

Skandinaviškosios dalies egzamino raštu paţymys 

Aprobuota  Skandinavistikos centro posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavų filologijos įvadas 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

docentė dr.Erika Sausverde, lekt. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, 

prof. Jurij Kuzmenko (Sankt-Peterburgo universitetas, Humboldtų 

universitetas, Berlynas), kviestinis profesorius 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

2 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų:16 val. 

 Seminarų: 48 val. 

 Konsultacijų:16 val. 

 Savarankiško darbo: 120 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gerai mokėti anglų kalbą ir gebėti skaityti kuria nors skandinavų kalba. 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, anglų. 

Dalyko sando tikslai ir numatomi Dalykas susideda iš dviejų dalių – kalbinės ir literatūrinės. Pagrindinis 



gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

kalbinės (lingvistinės) dalies tikslas – susipaţinti su skandinavų kalbų 

ypatybėmis, lyginant su kitomis germanų ir indoeuropiečių (lietuvių) 

kalbomis, pagrindiniais skandinavų kalbų raidos etapais, išmokti analizuoti 

seniausius germanų (gotų) kalbų tekstus, spręsti lingvistinius uţdavinius.  

Šiuo dalykų siekiama plėsti studentų lingvistinį akiratį ir teorinę bazę, 

lavinti jų analitinius gebėjimus ir poţiūrį į kalbų vystimosi procesus. Įgytas 

ţinias ir supratimą studentai galės pritaikyti įvairiuose moksliniuose 
projektuose.  

Literatūrinė dalis skirta supaţindinti studentus su ţymiausiais skandinavų 

literatūrų raidos laikotarpiais iki Moderniojo proverţio, jų tipologiniais 

reiškiniais, dominuojančiais ţanrais ir svarbiausiais tekstais (jų vertimais). 

Kursas suteiks studentams ţinių apie skandinavų literatūrų specifiką ir raidą, 

ugdys jų gebėjimus savarankiškai analizuoti tekstą ir interpretuoti jį 

atitinkamo laikotarpio dominuojančių stilių ir krypčių kontekste, o taip pat 

lavins studentų dalyvavimo dalykinėje diskusijoje įgūdţius. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

1.Senovės germanai, jų visuomeninė santvarka, kultūra,  

   papročiai ir kt. Graikų ir romėnų šaltiniai.  

2. Seniausieji raštai. Rūnos. Rūnų raštų kalba. Rūnų raštų, 

    gotų kalbos tekstų skaitymas, jų lingvistinė analizė.  

3. Kiti senųjų germanų kalbų šaltiniai. Germanų kalbų  
    lyginamieji istoriniai tyrimai. 

5. Progermaniškoji priebalsių sistema, Grimo dėsnis, 

    įvairios priebalsių kaitų interpretacijos.  

6. Germanų kalbų balsių sistema, balsių kaitos, fonetinės 

    asimiliacijos, umliautas, naujų fonemų atsiradimas,  

    abliautas germanų ir kitose indoeuropiečių kalbose.  

7. Kirtis germanų kalbose, Vernerio desnis.  

8. Pagrindinė senųjų germanų kalbų morfologinė  

    charakteristika. 

9. Senųjų germanų kalbų leksika.  

10. Germanų kalbų klasifikacijos problemos. 
 

Literatūrinė dalis: 

 

Viduramţiai 

1. Vėlyvųjų viduramţių skandinavų istoriografija (Saxo 

Grammaticus. Gesta Danorum) ir krikščioniškoji religinė literatūra 

(Den Heliga Birgittas uppenbarelser.) 

Reformacijos epocha; Barokas; Apšvieta. 

2.  Autobiografinė literatūra: Leonora Christina ir akademinė – 

meninė proza: K. Linnaeus, E. Swedenborg. 

3. Lyrika: Thomas Kingo, H.A. Brorson, Carl Michael Bellman  ir 
drama: Ludvig Holberg.  

Romantizmas 

4. Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen,  S. Kierkegaard (Danija) 

5. Johan Sebastian Welhaven, Henrik Wergeland, Camilla Collett  

(Norvegija). 

6. Carl Jonas Love Almqvist, Fredrika Bremer (Švedija). 

7. Folkoristika. P. Ch.Asbjørnseno ir J. E. Moe, N.F.S Grundvigo 

pasakų leidimai.  Skandinavų baladės. 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Kalbinė dalis 

1. The Germanic Languages (ed. by Ekkehard König and Johan van der 

Auwera). London&New York, 2002 (1994). 

2. The Nordic Languages: An International Handbook of  the History of 
the North Germanic Languages. (red. Oskar Bandle). Walter de 



Gruyter, 2005. 

3. Bennet, William H. An Introduction to the Gothic Language. New 

York, 1999 (1980).  

4. Haugen, Einar. The Scandinavian Languages. London, 1976. 

5. Todd, Malcolm. The Early Germans. Blackwell Publishing, 1992. 
6. Vikør, L. TheNordicLanguages, 2nd ed. (Novus Press, 1995 arba 

veliau). 
Literatūrinė dalis 

7. Rossel, Sven Hakon.  A History of Scandinavian Literature, 1870-

1980. University of Nebraska Press, 1993. 

8. Warme, Lars G. A History of Swedish Literature. University of 

Nebraska Press, 1996. 

9. Naess, Harald S. (ed.). A History of Norwegian Literature. University 

of Nebraska Press, 1993. 

Papildomos literatūros sąrašas Kalbinė dalis 
1. Hock, H.H. and B.D.Joseph. Language Change and Language 

Relationship: An Introduction to Historical  and Comparative 

Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter,1996. 

2. Vvedenije v germanskuju filologiju. Moskva, 2000. 

3. Berkov, V.P. Sovremmennyje germanskije jazyki. St.-Peterburg, 

1996. 

4. Guhman, M.M. Gotskij Jazyk. Moscow, 1958.  

5. Steblin -Kamenskij M.I. Istorija skandinavskih jazykov. Moskva-

Leningrad, 1953. 

6. Wessen,  Elias. De nordiska språken. Stockholm, 1992. 

7. Wright, Joseph. Grammar of the Gothic Language. Oxford, 1954. 
Literatūrinė dalis 

1. Zuck, Virpi et al. Dictionary of Scandinavian Literature. 

Greenwood Press, 1990. 

 Semestro pradţioje studentai gauna patikslintą literatūros sąrašą ir 

papildomą medţiagą. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos ir bendros diskusijos, seminarai, teorinių tekstų ir empirinės 

medţiagos analizė, savarankiškai parengti ţodiniai pristatymai, rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentas privalo dalyvauti bent 65 proc. visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Kalbinė dalis:  

Tarpiniai atsiskaitymai: pranešimai  ţodţiu, galutinis atsiskaitymas: 

egzaminas raštu 

Literatūrinė dalis: 

Pranešimas iš sąrašo pasirinkta tema ir pranešimo pagrindu parengtas rašto 
darbas (uţduotis namuose, apie 3000 ţodţių) 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

7,5 kreditų: 

Egzamino paţymį sudaro kalbinės ir literatūrinės dalies bendras paţymys, 

kurį sudaro: kalbinės dalies egzamino raštu įvertinimas (40%), pranešimų  

kalbine tema įvertinimas, atsiţvelgiant į konstruktyvų dalyvavimą 

seminaruose (20%); 

pranešimo ir rašto darbo literatūrine tema įvertinimas (40%). 

5 kreditams: 

Egzamino paţymį sudaro bendras kalbinės dalies egzamino raštu įvertinimas 

(60 %) ir pranešimo literatūrine tema įvertinimas (40%). 

 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 



 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas 

(Course unit title) 

Kalbotyros įvadas 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis 

vardas, vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

doc.  Jurgis Pakerys, lekt. dr. Aurelija Mickūnaitė-Griškevičienė, doc. Erika 

Sausverde 

Katedra, centras Baltų filologijos katedra, Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

1 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško 

darbo valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 

 Paskaitų:32 val. 

 Seminarų: 32 val. 

 Konsultacijų:16 val. 

 Savarankiško darbo: 120 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gerai mokėti anglų kalbą 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir 

numatomi gebėjimai  

(Objectives and learning 

outcomes) 

Pagrindinis kurso tikslas — perprasti kalbą kaip komunikacinę sistemą, veikiančią 

tam tikrų funkcinių modulių (leksikos, sintaksės, gramatinių kategorijų, fonetikos ir 

kt.) pagrindu. Be vidinės kalbos struktūros, siekiama apţvelgti ir kalbos kilmės, 
raidos, jos išmokimo, santykio su visuomene ir individu, kalbų kontaktų ir 

genetinės bei tipologinės kalbų įvairovės klausimus. Susipaţįstama su 

pagrindinėmis šiuolaikinės kalbotyros kryptimis. Seminarų metu (A.Mickūnaitė-

Griškevičienė) nagrinėjama skandinavų kalbų empirinė medţiaga. Išklausę kursą, 

studentai įgyja mokslinio poţiūrio į kalbą pagrindus, yra įsisavinę svarbiausias 

kalbotyros sąvokas, savarankiškai sugeba analizuoti nesudėtingus sintaksės, ţodţių 

darybos, gramatinių kategorijų ţymėjimo ir fonetikos reiškinius.  

 

Baigiamąja („skandinaviškąja―) dalimi (E.Sausverde) siekiama supaţindinti su 

atskiromis skandinavų ir kitomis germanų  kalbomis, pagrindiniais šių kalbų raidos 

etapais.  Šiuo dalyku siekiama plėsti studentų lingvistinį akiratį ir teorinę bazę, 

lavinti jų analitinius gebėjimus ir ugdyti mokslinį poţiūrį į kalbų raidos procesus. 
Įgytas ţinias ir supratimą studentai galės pritaikyti tolimesniuose skandinavų kalbų 

bei kalbotyros kursuose . 

 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

1. Kalbos funkcijos. Kalba kaip ţinių perdavimo priemonė. Kalbos ir 

tikrovės santykiai. Kalbos ir paţinimo, mąstymo, emocijų, kūrybos ryšiai. 

Kalba ir visuomenė. 

2. Kalba kaip taisyklių rinkinys pranešimams kurti. Kalbos akto dalyviai. 

Predikacija. 

3. Sintaksinės analizės pagrindai. Ţodţių klasės ir funkcijos. Ţodţių tvarka. 

Ţodţių junginiai ir jų ryšiai (ţodţių junginių tipai, valentingumo teorijos 

pradmenys; sintaksinių ryšių raiška: gramatinių formų valdymas ir derinimas). 
Hierarchinės sintaksinių struktūrų schemos. 

4. Gramatinės kategorijos samprata. Vardaţodţio kategorijos (linksnis, 



giminė, skaičius, laipsnis, apibrėţtumas). Veiksmaţodţio kategorijos (asmuo, 

laikas, nuosaka, rūšis, veikslas). Deiksės raiška. 

5. Gramatinių kategorijų raiškos įvairovė (izoliacinės, analitinės, ir sintetinės 

(agliutinacinės, fuzinės) kalbos). 

6. Ţodţio sandara. Morfologinės analizės pagrindai. Morfema ir alomorfas. 

Morfemų rūšys ir funkcijos. 

7. Fonetikos ir fonologijos vienetai. Fonemos ir alofonai, jų nustatymas. 

Pagrindinės fonemų klasės. Garsų sąveika. Skiemens sandara. Prozodijos 
reiškiniai. Rašto, fonetikos ir fonologijos santykis. 

8. Ţodis ir jo reikšmė. Komponentinė analizė, daugiareikšmiškumas, 

sinonimijos, antonimijos ir homonimijos reiškiniai. Ţodyno raida (ţodţių ir 

reikšmių atsiradimas, nykimas). Pagrindiniai ţodţių darybos būdai. 

9. Kai kurie teksto (diskurso) kūrimo reiškiniai: tema ir rema, anafora. 

10. Sisteminė kalbos lygmenų (modulių) ir jų vienetų apţvalga. Sintagminių ir 

paradigminių santykių klausimas. Kalba kaip ţenklų sistema. Kalbos sistema ir 

jos realizacija (kalbos ir kalbėjimo skirtis). 

11. Kalbos kilmė. Gyvūnų komunikacija. Vaikų kalba. Kalbos sutrikimai. 

Kalba ir visuomenė (etnolingvistika, sociolingvistika). 

12. Kalbos kitimas ir jo prieţastys. Naujų kalbų atsiradimas. Kalbos mirtis. 
13. Genetinė pasaulio kalbų klasifikacija. Tipologinis kalbų tyrimas, kalbų 

universalijos. 

14. Pagrindinės kalbotyros šakos ir metodai. Kai kurios kalbotyros mokyklos 

(struktūralizmas, generatyvinė gramatika, funkcinė gramatika, kognityvinė 

lingvistika). 

Baigiamoji („skandinaviškoji―) dalis (E.Sausverde):  

1.Atskirų germanų kalbų raida ir pagrindiniai bruoţai: 

      anglų, olandų (nyderlandų), frizų, afrikans, vokiečių, jidiš 

      kalbos. 

2. Skandinavų kalbų raidos bendra apţvalga. Islandų,  

      farerų, švedų, norvegų, danų kalbų pagrindinės 

      charakteristikos. 
 

Pagrindinės literatūros sąrašas 

(Reading list) 

1. Jonas Palionis, Kalbos mokslo pradmenys, Vilnius, 1999. 

2. Privalomų ir rekomenduojamų skaitinių rinkinys (lietuvių ir anglų kalbomis; 

kopijų aplankas saugomas Lietuvių filologijos (Donelaičio) bibliotekoje).  

 

Skandinaviškoji dalis: 

1.The Germanic Languages (ed. by Ekkehard König and Johan van der Auwera). 

London&New York, 2002 (1994). 

2.The Nordic Languages: An International Handbook of  the History of the North 

Germanic Languages. (red. Oskar Bandle). Walter de Gruyter, 2005. 

3.Vikør, L. TheNordicLanguages, 2nd ed. (Novus Press, 1995 arba veliau). 

 
 

Papildomos literatūros sąrašas Andrew Radford (et al.), Linguistics: Аn introduction, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. 

Christopher J. Hall, An introduction to language and linguistics: Breaking the 

Language Spell, London: Continuum, 2005. 

Geoffrey Finch, How to study linguistics: A guide to understanding language, 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004. 

Peter H. Matthews, The Concise Oxford Dictionary of Linguistics, Oxford, 2005 

(el. variantas VU kompiuterių tinkle). 

Kazys Morkūnas, Vytautas Ambrazas, Lietuvių kalbos enciklopedija, Vilnius, 2008. 

 

Semestro pradţioje studentai gauna patikslintą literatūros sąrašą ir papildomą 

medţiagą. 

javascript:open_window(%22http://lanka.vu.lt:80/F/RTH14HGK92JMU6S1V1MUJ6D9XPEFCM5ELVB66BQTIXLC3DB1FX-01480?func=service&doc_number=000294291&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://lanka.vu.lt:80/F/RTH14HGK92JMU6S1V1MUJ6D9XPEFCM5ELVB66BQTIXLC3DB1FX-01480?func=service&doc_number=000294291&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://lanka.vu.lt:80/F/RTH14HGK92JMU6S1V1MUJ6D9XPEFCM5ELVB66BQTIXLC3DB1FX-01674?func=service&doc_number=000323922&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://lanka.vu.lt:80/F/RTH14HGK92JMU6S1V1MUJ6D9XPEFCM5ELVB66BQTIXLC3DB1FX-01807?func=service&doc_number=000294165&line_number=0022&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://lanka.vu.lt:80/F/RTH14HGK92JMU6S1V1MUJ6D9XPEFCM5ELVB66BQTIXLC3DB1FX-01187?func=service&doc_number=000294165&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://lanka.vu.lt:80/F/RTH14HGK92JMU6S1V1MUJ6D9XPEFCM5ELVB66BQTIXLC3DB1FX-01188?func=service&doc_number=000294165&line_number=0012&service_type=TAG%22);
http://www.oxfordreference.com/views/BOOK_SEARCH.html?book=t36


Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, konsultacijos, seminarai, kontroliniai darbai, teorinių tekstų ir empirinės 

medţiagos analizė, savarankiškai parengti ţodiniai pristatymai, rašto darbai, 

savarankiškas darbas su įvairiais informacijos šaltiniais. 

Lankomumo reikalavimai 

(Attendance requirements) 

Bendrieji VU reikalavimai 

Atsiskaitymo reikalavimai 

(Assessment requirements) 

Du seminaro darbai (kontroliniai darbai arba referatai skandinavų kalbotyros 

temomis), baigiamasis egzaminas raštu (1 platus apţvalginis klausimas ir 10 

trumpų klausimų). 

Skandinaviškoji dalis (2,5 kreditų): 

Pranešimas iš sąrašo pasirinkta tema ir pranešimo pagrindu parengtas rašto darbas 

(uţduotis namuose, apie 3000 ţodţių) 
 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Kaupiamasis vertinimas: pirmasis seminaro darbo paţymys (15 %), antrasis 

seminaro darbo paţymys (15 %), apţvalginis egzamino klausimas (25 %), trumpųjų 

egzamino klausimų blokas (25 %), pranešimo ir rašto darbo įvertinimas (20%). 

 

Aprobuota katedros Baltų filologijos katedros 2008 08 29; Skandinavistikos centro posėdyje 2010-10-
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Patvirtinta Studijų programos 

komiteto  

Skandinavistikos studijų 2010-10-18 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavų kalbotyra I 

 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

dr. Loreta Vaicekauskienė, dr. Aurelija Mickūnaitė-Griškevičienė, 

Birutė Spraunienė, Ugnius Mikučionis, prof. Tomas Riad (Stokholmo 

universitetas), kviestinis profesorius 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

IV  

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 16 val. 
 Seminarų: 32 val. 
 Konsultacijų: 16 val. 

 Savarankiško darbo: 136 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Nėra. 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

lietuvių, skandinavų, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Studentai susipaţins su gramatikos, fonetikos, fonologijos ir 

semantikos teorijomis, išmoks gramatinės ir semantinės analizės 

metodų ir susidarys studijuojamos skandinavų kalbos lingvistinį, o per 

semantikos  ir leksikografijos dalį, dar ir kultūrinį suvokimą. Jie įgys 

leksikografijos, kaip taikomosios kalbotyros srities, ţinių, kritinio 

vertinimo ir praktinių gebėjimų.  



Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

I dalis. Gramatika ir fonetika 

Studijuojamos kalbos gramatikos teorijų istorija: deskriptyvinė grama-

tika, istorinė gramatika, formalusis ir struktūrinis gramatikos metodai. 

Gramatikos sąvoka ir skyriai. Gramatikos skaidymas lygmenimis: 

morfologija, sintaksė, diskursika. Gramatinių formų struktūra. Sinteti-

niai bei analitiniai formantai. Gramatinių kategorijų ir gramatinių pa-

radigmų struktūra. Gramatinių formų homonimija. Su daiktavardţiais 
ir (arba) būdvardţiais susijusios gramatinės kategorijos: giminė, skai-

čius, ţymėtumas. Su veiksmaţodţiais susijusios gramatinės 

kategorijos: laikas, veikslas, rūšis. Modalumo semantika ir raiška. 

Nuosakos kategorija ir modaliniai veiksmaţodţiai studijuojamoje 

skandinavų kalboje.  Morfosintaksinės leksemų klasės. Sintaksiniai 

ţodţių ryšiai. Sakinių tipai. Sujungiamieji ir prijungiamieji sakiniai. 

Sintaksinės grupės. Hierarchinis sintaksės modelis. Ţodţių junginio 

analizė. Studijuojamos kalbos sakinio struktūra. Aktualioji sakinio 

skaida. 

Teorinė ir praktinė fonetikos ir fonologijos reikšmė. Pagrindinės 

artikuliacinės ir akustinės fonetikos sąvokos. Pagrindinės segmentinės 

fonologijos sąvokos: distinkciniai poţymiai, fonemos, alofonai. 
Studijuojamos skandinavų kalbos balsių ir priebalsių sistemos, 

dvibalsiai, kiti garsų junginiai. Pagrindinės prosodinės fonetikos ir 

fonologijos sąvokos: skiemuo, ilgumas, ţodţio kirtis, toniniai akcentai 

(švedų, norvegų k.), stød (danų k.), sakinio intonacija. 

 

II dalis. Semantika ir leksikografija 

Ţodis kaip ţenklas. Ţodis ir reikšmė. Denotacija ir konotacija. 

Polisemija, homonimija. Ţodţio reikšmės kitimas. Konvergencija, 

divergencija. Reikšmės perkėlimas. Metafora. Metonimija. Ţodynas 

kaip sistema. Sisteminiai ţodţių ryšiai: sinonimija, antonimija, 

hiponimija, meronimija. Reikšmė kognityvinės semantikos poţiūriu. 
Prototipų teorija.  Sintagminiai ţodţių ryšiai. Leksikografija kaip 

taikomosios kalbotyros šaka. Ţodynų tipai ir sudarymo principai. 

Informacijos atrankos principai ir šaltiniai. Pagrindinės tekstynų 

lingvistikos sąvokos. Dvikalbių ţodynų sudarymo specifika: lemų ir 

pavyzdţių atranka, ekvivalentų sinonimikos klausimai, reikšmių 

skirstymas ir apibūdinimas, perkeltinės reikšmės pateikimo būdai, 

gramatinės informacijos pateikimas, probleminiai vertimo atvejai 

(frazeologizmų, kultūros, istorijos ir kt. aktualijų vertimas). Praktinės 

uţduotys su spausdintais ir kompiuteriniais ţodynais, tekstynais, 

duomenų bazėmis. Kritinė rinkoje esančių leksikografinių šaltinių 

analizė. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

I dalis 
Elert, Claes-Christian, Allmän och svensk fonetik, Stockholm, 2000. 

Faarlund, Jan Terje, Svein Lie & Kjell Ivar Vannebo. Norsk 

referansegrammatikk, Oslo, 1997. 

Grønnum, Nina. Fonetik og fonologi, almen og dansk. København, 

1998. 

Heltoft, Lars & Lisbeth Falster Jakobsen ‗Danish passives and subject 

positions as a mood system: A content analysis‘, in: Engberg-

Pedersen, Elisabeth et al. (eds.), Content, Expression and Structure: 

Studies in Danish functional grammar, Copenhagen, 1996. 

Hultman, Tor G. Svenska Akademiens språklära. Stockholm, 2003. 

Lie, Svein. Innføring i norsk syntaks. Oslo, 1994. 

Lie, Svein. Norsk morfologi. Oslo, 2006. 
Popperweil R.G. The Pronunciation of Norwegian. Cambridge, Oslo, 

1963. 



Teleman, Ulf ir kt. Svenska Akademiens grammatik (4 tomai). 

Stockholm, 1999. 

Vanvik A. Norsk fonetikk. Oslo, 1979. 

 

II dalis 

Aichison J. Words in the mind. An introduction to the mental lexicon, 

Oxford: Blackwell, 1987. 
Atkins, B.T., 2008. Rundell M. The Oxford guide to practical 

lexicography. Oxford: Oxford University Press. 

Berkov V. Norsk ordlære, Oslo: Universitetsforlaget, 1997. 

Fjeld, R. V., Lars V. 2008. Ord og ordbøker: ei innføring i 

leksikologi og leksikografi. Kristiansand: Høyskoleforl. 

Fontenelle, T. 2008. Practical lexicography: a reader. Oxford: 

Oxford University Press. 

Gregersen F., Kristiansen T., Møller E., Pedersen I. L. Dansk 

Sproglære, 1998. 

Jakaitienė E. Leksikologija, Vilniaus universitetas, 2009. 

Jakaitienė E. Leksikografija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos institutas, 2005. 
Kristoffersen K. E. et al. (red.), Språk. En grunnbok, 

Universitetsforlaget, 2008. 

Malmgren S. G. Svensk lexikologi. Ord, ordbildning, ordböcker och 

orddatabaser, Lund: Studentlitteratur, 1994. 

Ruus, H. Danske kerneord: centrale dele af den danske leksikalske 

norm. Museum Tusculanums Forlag, 1995. 

Svensén B. 2009. A handbook of lexicography: the theory and 

practice of dictionary-making. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

Pastaba. Literatūros sąrašas, skirtas konkrečiai studijuojamai kalbai, 
nurodomas kurso pradţioje. 

Papildomos literatūros sąrašas I dalis 

Hjelmslev L. Omkring sprogteoriens grundlæggelse. Kbh., 1966. 

Hjelmslev L. Sproget. En introduktion. Kbh., 1963. 

Holvoet, Axel & Artūras Judţentis. Sintaksinių ryšių tyrimai, Vilnius, 

2003. 

Holvoet, Axel & Loreta Semėnienė (red.) Gramatinių kategorijų 

tyrimai, Vilnius, 2004. 

Holvoet, Axel & Rolandas Mikulskas (red.) Gramatinių funkcijų 

tyrimai, Vilnius, 2005. 

Holvoet, Axel & Rolandas Mikulskas (red.) Daiktavardinio junginio 

tyrimai, Vilnius, 2006. 
Jespersen, Otto. The System of Grammar. London& 

Copenhagen, 1933. 

Urbutis, Vincas. Ţodţių darybos teorija (antrasis leidimas). Vilnius, 

2009. 

 

II dalis 

Bergenholtz H., Cantell I., Vatvedt Fjeld R. et al. Nordisk 

leksikografisk ordbog, Oslo: Universitetsforlaget, 1997. 

Jakaitienė E. Leksinė semantika, Vilnius: Mokslas, 1988. 

Sjöström, S. Semantisk förändring, Studentlitteratur, 2001. 

Svensen B. Handbok i lexikografi. Ordböcker och ordboksarbete i 

teori och praktik, Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 2004. 
Marcinkevičienė R. Kolokacija: tyrimo kryptys, metodai, mokyklos. 

Lituanistica, 1995, 40–54. 

http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=24
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=24
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=24
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=24
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=24
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=24
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=24
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=24


Marcinkevičienė R. Tradicinė frazeologija ir kiti stabilūs ţodţių 

junginiai. Lituanistica, 2001, 4, 81–98. 

Marcinkevičienė R. Atminties labirintuose. Kognityvinės ir tekstynų 

lingvistikos sąveika. Darbai ir dienos, 1999, 10 (19), 109–124. 

 

Pastaba. Papildomos lit. sąrašas, skirtas konkrečiai studijuojamai 

kalbai, nurodomas kurso pradţioje. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos (25 proc.), seminarai/pratybos (75 proc.): individualios ir 
grupinės praktinės uţduotys auditorijoje ir savarankiškai, uţduočių 

pristatymas ţodţiu ir kolegiškas kritinis vertinimas, savarankiškas 

teorinės literatūros studijavimas ir aptarimas auditorijoje, darbas su 

tekstynais ir duomenų bazėmis, rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Bent 65 proc. visų uţsiėmimų 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Tarpiniai atsiskaitymai (praktinė uţduotis raštu ir jos pristatymas 

ţodţiu), gramatikos arba semantikos srities analitinis rašto darbas 

(individualus arba projektinis). 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Po 50 proc. tarpiniam (kaupiamajam) ir galutiniam atsiskaitymui. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavų kalbotyra II 
 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

dr. Loreta Vaicekauskienė, Ugnius Mikučionis 

kviestinis profesorius 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
V  

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 16 val. 
 Seminarų: 32 val. 
 Konsultacijų: 16 val. 

 Savarankiško darbo: 136 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Nėra. 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

lietuvių, skandinavų, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Studentai susipaţins su kalbos istorijos ir sociolingvistikos teorijomis 

ir skandinavų kalbų bei visuomenių raida, išmoks taikyti istorinių ir 

sociolingvistinių tyrimų metodus, analizuoti ir kritiškai vertinti 

studijuojamą kalbą ir visuomenę kalbos istorijos ir sociolingvistikos 

poţiūriu. 



Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

I dalis. Kalbos istorija 

Pagrindiniai kalbos raidos faktai, pradedant runų ir baigiant mūsų laikais. 

Skandinavų kalbos ir Skandinavijos kalbos. Šių kalbų skirstymas pagal 

dabartinę situaciją ir pagal kalbų kilmę. Svarbiausieji studijuojamos 

kalbos istorijos laikotarpiai, jų datavimas. Įvairių laikotarpių ir įvairių 

ţanrų tekstai, jų vertimas į dabartinę kalbą. Fonologiniai, morfologiniai ir 

sintaksiniai poţymiai, būdingi visoms germanų kalboms ir tik 
skandinavų kalboms. Garsų kilmė (lyginimas su germanų bei 

skandinavų prokalbe) ir raida. Kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų raida. 

Nekirčiuotų skiemenų redukcija ir šio reiškinio sąveika su 

morfologinės sistemos raida. Sakinio struktūros raida. Sintetinio tipo 

kalbos perėjimas į analitinį tipą. Visuomenės permainų įtaka kalbai. 

Kalbų kontaktai, jų įtakojami kalbos pokyčiai. Leksiniai ir 

morfologiniai skoliniai. Rašytinės kalbos raida, norminimas, atskirų 

dialektų veikiami kalbos reiškiniai. Šiandieninės kalbos ypatybės iš 

istorinės perspektyvos. 

 

II dalis. Sociolingvistika. 

Sociolingvistinių tyrimų sritys, metodai ir pagrindinės sąvokos. 
Kiekybinių ir  kokybinių tyrimų skirtumai. Sociolingvistinis poţiūris į 

kalbos variantiškumą ir kitimą. Skandinavų visuomenės ir kalbos 

raidos sąsajos: nacionalizmas, urbanizacija, internacionalizacija, 

imigracija. Tarmių niveliacija, socialinių  tinklų ir masinės 

informacijos priemonių įtaka kalbinėms nuostatoms ir kalbos kitimui. 

Bendrinės kalbos vieta postmodernioje visuomenėje. Kalbų politika 

Skandinavijoje. Kalbų kontaktų  tyrimai. Anglų kalbos vaidmens ir 

plitimo tyrimai. Kalba ir socialinė tapatybė. Kalba ir lytis. Jaunimo 

kalbos tyrimai. Kalbinių nuostatų tyrimai. Sociolingvistiniai 

skandinavų projektai ir duomenų bankai. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

I dalis. 

1. Bergman, Gösta. Kortfattad svensk språkhistoria. Stockholm: 
Norstedts Akademiska Förlag, 2003 

2. Haugen, Einar. The Scandinavian Languages. An Introduction to 

their History. London, 1986 

3. Jahr, Ernst Haakon. Utsyn over norsk sprakhistorie etter 1814. 

Oslo, 1989 

4. Pettersson, Gertrud (red.). Studier i svensk sprakhistoria, Lund, 

1988 

5. Skautrup Peter. Det Danske Sprogs Historie (4 vols.), Gyldendal, 

1968  

6. Torp, Arne & Lars S. Vikør. Hovuddrag i norsk spraakhistorie. 
Oslo, 1996 

7. Torp, Arne. Nordiske sprak i nordisk og germansk perspektiv. Oslo, 

1998 
8. Bandle, Oskar et al. (eds.) The Nordic Languages: An 

International Handbook of the History of the North Germanic 

Languages. Vol. 2. De Gruyter, 2005. 
II dalis. 
1. Arboe, T. (red.), Nordisk dialektologi og sociolingvistik. 

Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus 

Universitet, 2007. (intern. versija: 

http://www.hum.au.dk/jysk/publikationer/Dialektologi.pdf) 

2. Gregersen, F., Københavns sociolingvistik, Kristiansen, T., 

Jørgensen J. N., Pedersen I. L. (eds.), Novus Forlag, 2009. 

3. Gunnarsson, Britt-Louise (tills. med Ulla Börestam), (red.): 

Språk och kultur i det multietniska Sverige. TeFa nr 44. Uppsala 



universitet: Uppsala, 2005. 
4. Jørgensen, J. N., Quist, P. Unges Sprog, HansReitzels Forlag, 

2008. 
5. Holmes, J. An Introducion to Sociolinguistics, Harlow: 

Longman, 2001. 

6. Kotsinas, U-B., En bok om slang, typ, Norstedts Akademiska 

Förlag, 2003. 
7. Kristiansen, T. Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling, 

Oslo: Novus Forlag, 2006. 

8. Maegaard M., Gregersen F., Quist P. and Normann Jørgensen P. 

(eds.): Language Attitudes, Standardization and Language Change. 

Oslo: Novus, 2009. 

9. Mæhlum, B. et al.: Språkmøte: Innføring i sosiolingvistikk, Oslo, 

2003. 
10. Nordberg, B. (ed.), The Sociolinguistics of Urbanization: The 

Case of the Nordic Countries, Walter De Gruyter, 1994. 

11. Sandøy, H., Torp, A., Vikør et al. (ed.): Språkideologi og 

språkplanlegging i Noreg, Bergen: Universitetet i Bergen, 1991. 
12. Thelander M. (ed.), Talspråksforskning i Norden. Mål, 

material, metoder, Studentlitteratur: Lund, 1982. 

13. Vikør L., The Nordic Languages, Their Status and 

Interrelations, Novus Press, 1993. 

14. The Nordic Languages: An International Handbook of the 
History of the North Germanic Languages. Vol. 2. De Gruyter, 2005. 

Papildomos literatūros sąrašas Aitchison, Jean. 2001. Language change: progress or decay? 3rd ed. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Gunnarsson, Britt-Louise & Liberg, Caroline, red., 1992: Språk, 

språkbruk och kön. ASLA:s skriftserie 5. Uppsala universitet. Uppsala 

1992. 

Gunnarsson, B-L., Hellberg, S., Svartholm, K., red., 2000: Kontakt, 

variation och förändring – studier i Stockholmsspråk. Ett urval av 

uppsatser av Ulla-Britt Kotsinas. Acta Universitatis Stokholmiensis 
22. Stockholm, 2000. 

Kristoffersen K. E. et al. (red.), Språk. En grunnbok, 

Universitetsforlaget, 2008. 

Johannessen, J. B. and K. Hagen (eds.) Språk i Oslo. Ny forskning 

omkring talespråk. Oslo: Novus, 2008. 

Kotsinas, U-B., Stenström A-B., Drange E-M. (eds.) Ungdom, språk 

och identitet: Rapport fra et nettverksmøte, Nord 1999:30. 

Kristiansen T. (red.): Nordiske sprogholdninger. En masketest, 

Oslo: Novus Forlag, 2006. 

 

Pastaba. Papildomos lit. sąrašas, skirtas konkrečiai studijuojamai 

kalbai, nurodomas kurso pradţioje. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos (25 proc.), seminarai/pratybos (75 proc.): individualios ir 
grupinės praktinės uţduotys auditorijoje ir savarankiškai, uţduočių 

pristatymas ţodţiu ir kolegiškas kritinis vertinimas, savarankiškas 

teorinės literatūros studijavimas ir aptarimas auditorijoje, darbas su 

tekstynais ir duomenų bazėmis, rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Bent 65 proc. visų uţsiėmimų 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Tarpiniai atsiskaitymai (praktinė uţduotis raštu ir jos pristatymas 

ţodţiu), kalbos istorijos arba sociolingvistikos srities analitinis rašto 

darbas (individualus arba projektinis). 

Vertinimo būdas  Po 50 proc. tarpiniam (kaupiamajam) ir galutiniam atsiskaitymui. 



(Assessment methods) 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Senosios skandinavų literatūros įvadas 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lektorė Rasa Baranauskienė 

Asistentas Ugnius Mikučionis 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

3 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 32 

 Seminarų: 32 

 Konsultacijų: 16 

 Savarankiško darbo: 120 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Būti išklausiusiam literatūros studijų įvado kursą; skaityti literatūrą 

anglų ir skandinavų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Pagrindinis kurso tikslas – supaţindinti su XII-XV a. skandinavų 

literatūra, daugiausia dėmesio skiriant senajai islandų literatūrai, 

pasiţyminčiai ţanrų įvairove, kūrinių gausa bei savitumu. Išklausę 

kursą, studentai geba analizuoti kūrinių struktūrą, nagrinėti tekstus 

literatūriniu ir tekstologiniu aspektais, lyginti juos su kitų Europos 

tautų to paties laikotarpio kūriniais, interpretuoti perskaitytus tekstus, 
kritiškai vertinti mokslinę literatūrą,  argumentuotai pateikti savo 

išvadas ir naudotis kompiuterinėmis bazėmis bei internetiniais 

tekstynais.  

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Istorinė apţvalga: istorinė-politinė bei kultūrinė situacija 

Skandinavijos šalyse IX-XIII a.; Islandijos atradimas ir 

apgyvendinimas; Altingo įsteigimas, krikščionybės atėjimas į 

Islandiją; Grenlandijos ir Vinlando atradimas. 

Raštijos pradţia Skandinavijoje ir Islandijoje. Sakytinė tradicija: 

epinė-herojinė poezija („Vyresnioji Edda―) ir skaldų poezija. 

Lotyniškasis laikotarpis. Raštijos gimtąja kalba pradţia. Mokslo 

amţius Islandijoje: teisynai, istoriniai traktatai. Semundo Sigfusono, 

Ario Torgilsono ir kt. kūriniai. Pirmasis gramatikos traktatas, 
genealogijos, hagiografijos. Islandų sagos, jų klasifikacija. Pirmoji 

saga – Eiriko Odsono „Hryggjarstykki―; Karalių sagos, pirmosios 

sagos apie Olavą Šventąjį bei Olavą Triugvasoną; Karalių sagos 

(tęsinys); „Sveriro saga―; 

Karalių sagos (tęsinys); „Heimskringla―, „Kniutlingų saga―; giminių 

sagos, geografinė šių sagų klasifikacija. Sinkretinė tiesa. „Laisvosios 



prozos― ir „knyginės prozos― teorijos. Šviesieji ir tamsieji herojai. 

„Egilio saga―, „Saga apie Hravnkelį Frėjo godį―; Gijos apie islandus. 

„Gija apie Auduną iš Vakarų fiordų―; sagos apie amţininkus, 

„Sturlungų saga―, vyskupų sagos; riterių sagos ir sagos apie Šiaurės 

kraštų senovę, jų ryšys su riteriniais romanais ir chansons de geste. 

„Gija apie Norna-Gestą―. Snorio Sturlusono ―Edda‖, skandinavų 

panteonas. Sen. norvegų, danų, švedų istorinė literatūra, teisynai, 
religinė literatūra, baladės ir rimai. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Poetinė Eda (vertė Aurelijus Vijūnas). Serija Scandinavistica 

Vilnensis, 1. Vilnius, 2009. 

2. Greimas, A. J. ir kt. Mitologija šiandien. Vilnius, 1996. 

3. Gurevič, A. Individas viduramţių Europoje. Vilnius, 2000. 

4. Jónsson, F. Den Islandske Litteraturs Historie tilligemed den 

Oldnorske. København, 1907.  

5. Kristjánsson, J. Eddas and Sagas. – Reykjavík, 1997.  

6. Mikučionis, U. ‗Rašytiniai skandinavų mitologijos šaltiniai―, in: 

Liaudies kultūra. Nr. 3 (84), pp. 61–70. – Vilnius, 2002. 

7. Mundal, E. ‗Edda- og skaldedikt‘, in: Haugen, O.E. (red.) Handbok 

i norrøn filologi, pp. 215–266. – Bergen, 2004. 

8. Ruseckienė, R. (sud.). Mimiro šaltinis. – Vilnius, 2002. 
9. Vésteinn Ólason. 1998. Dialogues with the Viking Age: Narration 

and Representation in the Sagas of the Icelanders. (Trans. Andrew 

Wawn). – Reykjavík 1998. 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Byock, J. L. Medieval Iceland. Society, Sagas, and Power. – 

Berkeley, Los Angeles, London, 1988. 

2. Pulsiano, Ph. et al. (ed.) Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. – 

New York & London, 1993. 

3. Mundal, Else. Sagadebatt. – Oslo, 1977. 

4. Turville-Petre, E.O.G. Myth and Religion of the North. London, 

1964. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Tekstų skaitymas ir vertimas, analizė, interpretavimas, aptarimas 

darbo grupėse, diskusijos, savarankiškai parengti ţodiniai pristatymai, 

grupiniai projektai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Bent 65 proc. visų uţsiėmimų 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Egzaminas raštu, dalyvavimas paskaitose ir seminaruose, pristatymai, 

grupiniai projektai. Jeigu studentas renkasi  5 ECTS kreditų kursą, jam 

nereikia parengti pristatymo ţodţiu. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Kaupiamasis paţymys 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavų literatūra  (Šiuolaikinė Skandinavų literatūra: nuo 

Moderniojo proverţio iki šių dienų) 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

dr. lekt. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, asist. Jūratė 

Kumetaitienė, lekt. Stefan Anbro, lekt. Cecilie Hauglund, kviestinis 

lektorius 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos 



Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

4 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

VU kreditai  

(VU credits) 

 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko:  200 val. 

 Paskaitų: 24  val.       
 Seminarų: 50 val.    
 Konsultacijų: 25 val. 

 Savarankiško darbo: 101 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gėbėti skaityti studijuojama skandinavų ir anglų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Gilintis į šiuolaikinių skandinavų literatūrų raidą nuo Moderniojo 

proverţio laikų, nušviesti jų nacionalinę specifiką, tipologinius 
reiškinius, sociokultūrinį kontekstą bei  sąsajas su Europos literatūros 

procesais. Kursas ugdys studentų gebėjimus savarankiškai analizuoti 

tekstą, interpretuoti jį laikotarpio dominuojančių stilių ir krypčių 

kontekste, o taip pat lavins studentų dalyvavimo dalykinėje diskusijoje 

įgūdţius. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

„Moderniojo proverţio ―reiškinys, neoromantizmas, natūralizmas, 

estetizmas, dekadansas, modernizmas, postmodernizmas, 

minimalizmas ir kt. tendencijos skandinavų literatūroje ir atskirų 

rašytojų kūryboje. 

Studijuojami autoriai:  

Norvegų literatūra: 

H. Ibsenas, K. Hamsunas, S.Undset, T. Vesaas, J.Bjørneboe, J.Fosse, 
H. Wassmo, E. Loe, L.S.Christensenas, K.O.Knausgårdas.  

Švedų literatūra: 

S. Lagerlöf, G. Frödingas, E. A. Karlfeldtas, E. Södergran, A. 

Strindbergas,  T. Lindgrenas, P.O. Enquistas, G. Tunströmas, T. 

Tranströmeris.  

Danų literatūra. J.P Jacobsenas, M. A Nexø, J.V. Jensenas, K. 

Munkas, M.A. Hansenas, K. Rifbjergas, P. Seebergas, I. Christensen, 

P.Tafdrup, P. Høegas.  

Islandų ir Farerų literatūra: 

H. Laxnessas,  S. Jakobsdottir, Sjónas; W. Heinesenas, F.J. 

Jacobsenas. 
 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Andersen, Per Thomas. Norsk litteraturhistorie. Oslo 

Universitetsforlag, 2001. 

2. Hägg, Goran . Den svenska litteraturhistorien. Stockholm: 

Wahlström & Widstrand, 1996. 

3. Mortensen, Klaus P. og May Schack (red). Dansk litteraturs 

historie, bind 1-5 København: Gyldendal, 2006-2009. 

4.   Rottem, Øystein. Norges litteraturhistorie. B. 1-3. Oslo : 

J.W.Cappelens forlag AS, 1998 

5. Schmidt, Povl et al. (red.) Læsninger i dansk litteratur, bind 

1-5. Odense Universitetsforlag, 1998. 

 



Papildomos literatūros sąrašas 1. Mai, Anne Marie (red.) Danske digtere i det 20. århundrede.. 

4. udgave. Bind 1-3. Gad, 2000-2002. 

2. Conrad, Neal Ashley et al. (red.) Perspektiver i nyere dansk 

litteratur,  Spring, 1997. 

3. Gemzøe, Anker (red.). Fortællingen i Norden efter 1960. 

Aalborg:Aalborg Universitetsforlag, 2004. 

4. Hejlskov Larsen, Steffen. Betydningsstrømme i nyere dansk 
poesi, Museum Tusculanum, 2004 

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, diskusijos, įvairių informacijos šaltinių analizė,  

savarankiškai parengti ţodiniai pristatymai, rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentas privalo dalyvauti bent 65 proc. visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

7,5 kredito gauti  

Pranešimas: vieno literatūrinio reiškinio arba teksto pristatymas  

Rašto darbas: dviejų tekstų aspektinė analizė (apie 20 psl.).  

5 kreditams gauti 

Rašto darbas: dviejų tekstų aspektinė analizė (apie 15 psl.).  

 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį 7,5 kredito sudaro bendras pranešimo (30%) ir rašto 

darbo (70%) įvertinimas, atsiţvelgiant į dalyvavimą diskusijose. 

Egzamino paţymį 5 kreditams sudaro rašto darbo įvertinimas, 
atsiţvelgiant į dalyvavimą diskusijose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Novelės teorija ir skandinavų novelės raida 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, asist. Jūratė 

Kumetaitienė, kviestinis profesorius.  

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal 

centro galimybes, bet ne anksčiau nei 5 semestrą. 
ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko:  200 val. 

 Paskaitų: 24  val.       
 Seminarų: 50  val.    
 Konsultacijų: 25 val. 

 Savarankiško darbo: 101 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Mokėti kurią nors skandinavų ir anglų kalbas 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, skandinavų. 

Dalyko sando tikslai ir numatomi Gilintis į novelės teoriją ir mokytis ją kritiškai taikyti, skaitant įvairių 



gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

laikotarpių skandinavų noveles; paţinti ir analizuoti Skandinavijos 

literatūrų istorijos raidą, jų  nacionalinę specifiką ir tipologinius 

reiškinius, aiškintis ir interpretuoti jų sąsajas su kt. Europos 

literatūromis. Kursas ugdys mokslinį poţiūrį į tekstą ir jo ţanrą, gilins 

skirtingų Skandinavijos laikotarpių sociokultūrinio konteksto 

išmanymą, stiprins skandinavų kalbos supratimo gebėjimus ir jos 

istorinės raidos suvokimą, lavins studentų gebėjimus dėstyti savo 
mintis raštu ir ţodţiu, apibendrinti ir pateikti atliktų uţduočių 

rezultatus. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
1. Novelė kitų ţanrų kontekste. ,,Novelės‖ termino 

problemiškumas ir jo vartosena įvairiose literatūrinėse 

tradicijose. 
2. Novelės ţanro ištakos ir istorinė apţvalga.. 

3. Novelės teorijos istorinė apţvalga ir pagrindinės problemos. 

Achroninis ir diachroninis poţiūris į novelės ţanrą. 

4. Novelės teorija Skandinavijoje.  

5. Įvairių laikotarpių norvegų, švedų, danų novelių kontekstinė 
analizė. 

 

 
Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Privalomų perskaityti novelių rinkinys originalo (skandinavų), anglų ir 

lietuvių kalbomis; kopijų aplankas saugomas Skandinavistikos centre.   

Papildomos literatūros sąrašas. a. Arild, Lars & Haugen, Jørgen: ―Novellen i teori og 

praksis. Asbjørn Aarseth og  Maurits Hansen,‖  in: 

Edda (4) 1986, pp/. 343–365. 

b. Aarseth, Asbjørn. ‖Novellen som fiksjonsprosaens 
kortform‖,in: Episke strukturer, 1976; 1979, p.119–

144 

c. Baggesen, Søren. Den blicherske novelle. 

København: Blicher Selskabet, 1965. 

d. Bredsdorff, Thomas. ―Documentarism as a Formal 

Category in Nineteenth-Century Danish Literature 

— Structure and Rhetoric in the Classical Novella,‖ 

in: Houe, Poul & Sven Hakon Rossel. 

Documentarism in Scandinavian literature. 

Internationale Forschungen Zur Allgemeinen Und 

Vergleichenden Literaturwissenschaft, 18. 
Amsterdam: Rodopi, 1997. 

e. Dines Johansen, Jørgen. Novelleteori efter 1945. En 

studie i litterær taxonomi. København: Munksgaard, 

1970 

f. Good, Charles. ‖Notes on the Novella‖. I: The New 

Short Story Theories, Ohio Univ. Press 1994, 

pp.147–164. 

g. Henriksen, Aage. Johannes-Evangeliet som novelle, 

in: Gotisk Tid. Fire litterære afhandlinger. 

Gyldendal: Haslev, 1971, pp.79-100. 

h. Lund, Marie. Novellen: Struktur, historie og 

analyse. Århus, 1997. 
i. Oberholzer, Otto. ‖Kortprosa som litterär genre i 

historiskt och poetologiskt perspektiv,‖ in: 

Kortprosa i Norden, IASS 14, studiekonferanse, 

Odense, 1982, pp.. 13– 23. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas su teorine 

medţiaga ir pasirinktais tekstais. 



Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentas privalo dalyvauti bent 65 proc. visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

7,5 kredito : 

Vieno teorinio šaltinio pristatymas ir komentavimas arba vienos 

novelės vertimas į lietuvių kalbą (pasirinktinai);  

Pranešimas pasirinkta tema (dviejų skirtingiems laikotarpiams 

priklausančių novelių pristatymas, pasitelkus išmoktą teoriją, apie 20 

min.) ir atsakymai į auditorijos klausimus; 
Pranešimo pagrindu parengtas rašto darbas (apie 20 psl.). 

5 kreditams: 

Dviejų skirtingiems laikotarpiams priklausančių novelių analizė raštu, 

pasitelkus išmoktą teoriją (apie 15 psl.) 

  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį 7,5 kredito sudaro bendras visų trijų uţduočių 

rezultatų vidurkis, atsiţvelgiant į  dalyvavimą diskusijose. Egzamino 

paţymį 5 kreditams sudaro rašto darbo (novelių analizės) įvertinimas, 

atsiţvelgiant į  dalyvavimą diskusijose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Kitų skandinavų kalbų pagrindai ir kultūrinis kontekstas 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. Stefan Anbro, lekt. Cecilie Hauglund, lekt. Ricki Torstensson 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

7 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 

Auditorinės valandos ir savarankiško 

darbo valandos 

Viso dalyko: 200 

 Paskaitų  

 Seminarų 64 

 Konsultacijų 16 

 Savarankiško darbo 120 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Šiuolaikinė danų/norvegų/švedų kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV  

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Danų/norvegų/švedų kalba 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

Mokyti studentus suprasti ţodinį ir rašytinį tekstą studijuojamomis 

kalbomis  ir suteikti jiems praktinių ţinių apie tų kalbų fonetikos, 
rašybos, gramatikos ypatumus. Išryškinti skandinavų kalbų skirtumus 

bei panašumus. Supaţindinti su studijuojamųjų kalbų šalių kultūra ir 

šiuolaikiniu gyvenimu. 

Gebėjimai: 

suprasti studijuojamas kalbas – skaitant ir klausantis;  



paaiškinti pagrindinius skandinavų kalbų fonetinius, gramatinius, 

leksinius skirtumus;  

remiantis konkrečia kalbine medţiaga, išskirti ir įvardinti skandinavų 

kalbų skirtumus; 

analizuoti ir kontekstualizuoti svarbiausius tos šalies, kurios kalba 

studijuojama, kultūros istorijos ypatybes ir kultūros produktus. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Mokoma skaityti ir suprasti danų/norvegų/švedų kalbos tekstus, nau-

dojami groţinės literatūros, publicistikos ir specialiosios literatūros 
tekstai. Analizuojami skandinavų kalbų skirtumai bei panašumai, kal-

bų dialektai ir bendrinės kalbos. 

Fonetiniai balsių ir priebalsių skirtumai, rašybos ir tarties skirtumų ap-

ţvalga. 

Skaitant groţinės, publicistinės ir specialiosios literatūros tekstus, nag-

rinėjama dviejų Skandinavijos šalių istorija, literatūra, kultūra, ir vi-

suomeniniai santykiai. 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Cramer, Jens og Kirkegaard, Peter: Nei, sier du det? Dansk 

sproglære for nordmænd, ad Notam Gyldendal, 1993 

2. Cramer, Jens og Kirkegaard, Peter: Dansk som nabosprog, Dansk 

grammatik for svensktalende, Århus Universitetsforlag, 1999 

3. Golden A: Norsk som fremmedspråk, Universitetsforlaget, 1998 
4. Lie S: Kontrastiv grammatikk, Oslo, 1990 

5. Ellingsen, E., MacDonald, K. På vei. Tekstbok. Oslo: Cappelen, 

2004  

6. Ellingsen, E., MacDonald, K. På vei. Arbeidsbok. Oslo: 

Cappelen, 2004  

7. Mårtenson och Fjelstad. Svenska för norrman, Ad Notam 

Gyldendal, 1993 

8. Strandskogen Å.-B. Strandskogen R: Hva sier du? Oris, 1989 

9. Teleman: Svenska för danskar, Roskilde universitetetsförlag, 

2008 

10. Zola Christensen, Robert: Dansk grammatik for svensktalende, 
Studentlitteratur, 1999 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Bille, Torben: Politkens Dansk rock 1956-1997, Politiken 1997   

2. Drum, Jean, Dale D. Drum: My Only Great Passion, The Life and 

Films of Carl Th. Dreyer, The Scarecrow Press, 2000 

3. Dybdahl, Lars: De industrielle ikoner: Design Danmark, Det 

danske kunstindustrimuseum, 2004 

4. Engholm, Ida: Design gennem 200 år, Gyldendal 2001  

5. Jespersen, Karen: Til støtte for Fatima, indvandrernes omstilling 

til Danmark,  People‗s press, 2003 

6. Levin Scherrer & Lindemalm: Rivstart, Natur & Kultur, 2009 

7. Mikkelsen, Hanne Guldberg: Fantasien til magten? – 

„ungdomsoprør― og bevægelser fra 1960‗erne til i dag, 
Gyldendal, 2002 

8. Mondrad, Kasper: Dansk Guldalder, Hovedværker på Statens 

Museum for kunst, Statens Museum for kunst, 1994 

9. Sandøy, Helge: Norske dialektar. I: Egil Børre Johnsen (red.): 

Vårt eget språk. S. 101-136, Aschehoug, 2002 

10. Sandøy, Helge: Talemål, Novus forlag, 1996 

11. Torp, Arne: Nordiske språk i fortid og nåtid, I: Iben Stampe 

Sletten (red.): Nordens språk med røtter og føtter, Norden, 2005 

12. Uri, Helene m.fl: Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i 
globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi. 

Språkrådet, 2005 



13. Uri, Helene m.fl: Snakk om språk, Universitetsforlaget, 2008 
14. Von Trier, Lars m.fl: Dogme 95-manifest 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, diskusijos, darbas poromis ir grupėse, 

supratimo iš klausos pratybos, įvairios uţduotys, padedančios 

įsisavinti skandinavų kalbų leksikos skirtumus, savarankiškai paruošti 

ţodiniai pristatymai. 
 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentai privalo dalyvauti bent 65 % visų uţsiėmimų 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Kaupiamasis paţymys: 50% egzamino raštu, 50%  esė raštu 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Esė raštu, egzaminas raštu  

 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

doc. dr. Saulius Pivoras, kviestinis profesorius 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 
VIII 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 32 

 Seminarų: 32 

 Konsultacijų: 

 Savarankiško darbo: 136 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Nėra. 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Anglų/lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Įgyjama ţinių apie Skandinavijos šalių politines institucijas, 

išmokstama analizuoti neinstitucionalizuotus politikos reiškinius, 
įvertinti visuomenės  tradicijų ir politinės sistemos sąsajas. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Skandinaviškas modelis ir jo istorinės – socialinės prielaidos. 

Universalios gerovės valstybės pagrindiniai bruoţai. Socialinė politika 

ir socialinės paslaugos Skandinavijos šalyse. Sveikatos prieţiūros ir 

švietimo sistemos Skandinavijos šalyse. Parlamentinės demokratijos 

sistema. Rinkimų ir partijų sistemos. Vietos savivalda ir vietos 



demokratija. Korporatyvizmas ir konsensualinė demokratija. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Mary Hilson. The Nordic Model. London, 2008 

Nanna Kildal, Stein Kuhnle The Normative Foundations of the 

Welfare State The Nordic Experience. London & New York, 2005 

Eric S. Einhorn and John Logue. Modern Welfare States. 

Scandinavian Politics and Policy in the Global Age. Westport, 2003 

Kautto M et al. (eds.) Nordic Welfare States in the European Context. 

London & New York: Routledge, 2001 
Petersson O. The Government and Politics of the Nordic Countries. 

Stockholm, Fritzes. 1994 

Heikki Ervasti et al. (eds.). Nordic Social Attitudes in a European 

Perspective. Edward Elgar, 2008 

Jacobsson, Bengt; Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. (eds.) 

Europeanization and Transnational States: Comparing Nordic Central 

Governments. London & New York: Routledge, 2003 

Lijphart, Arend; Grofman, Bernard. The Evolution of Electoral and 

Party Systems in the Nordic Countries. Algora Publishing, 2007 

Rommetvedt, Hilmar. Rise of the Norwegian Parliament : Studies in 

Norwegian Parliamentary Government. Frank Cass, 2002 

Richard B. Freeman, Birgitta Swedenborg, and Robert H. Topel (eds.) 
Reforming the Welfare State: Recovery and Beyond in Sweden. 

Chicago University Press, 2010 

 

Papildomos literatūros sąrašas Wisti F. (ed.) Nordic Democracy. Copenhagen, 1981 

Richard B. Freeman, Robert H. Topel, and Birgitta Swedenborg (eds.) 

The Welfare State in Transition: Reforming the Swedish Model. 

Chicago University Press, 1997 

Scandinavian Political Studies, 1966 - 2010 (Wiley Interscience 

duomenų bazė), 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-

9477/issues 

 
 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, seminarai, individualūs pristatymai ir grupinės diskusijos. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Bendrieji VU reikalavimai 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Galutinis paţymys – pagal kaupiamojo balo sistemą, atsiskaitymai 

seminarų metu – 30 procentų, referatas – 30 procentų ir egzaminas – 

40 procentų. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzaminas raštu 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Senoji islandų kalba 
 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

Asistentas Ugnius Mikučionis 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9477/issues
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9477/issues


(Name and title of lecturer) 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 16 

 Seminarų: 16 

 Konsultacijų: 32 

 Savarankiško darbo: 136 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Bendrieji VU reikalavimai 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Susipaţinti su senosios islandų kalbos fonologija, morfologija ir 
sintakse. Išmokti su ţodynu skaityti tekstus senąja islandų kalba 

(uţrašytus normalizuotąja ortografija). Išmokti atpaţinti 

morfonologinius reiškinius (umliautus, lūţį, progresyvines ir 

regresyvines priebalsių asimiliacijas ir kt.) ir paaiškinti juos 

sinchronijos bei diachronijos poţiūriu. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Fonologija.  

Senosios islandų kalbos garsynas. Grafemų, fonemų ir alofonų 

santykiai normalizuotojoje ortografijoje. Lyginimas su germanų ir 

skandinavų prokalbės fonologine sistema. Naujų fonemų atsiradimas. 

Balsių raida. Nekirčiuotų balsių redukcija, sinkopė, apokopė. A-

umliautas, palatalinis umliautas, labialinis umliautas, lūţis. Hiatas. 

Dvibalsių raida. Priebalsių raida. Progresyvinės ir regresyvinės 
asimiliacijos. Germaniškojo *z (skandinavų prokalbės *R) raida. 

Holtzmanno dėsnis.  

Morfologija.  

Su daiktavardţiais susijusios gramatinės kategorijos (giminė, skaičius, 

linksnis, ţymėtumas), daiktavardţių linksniuotės. Būdvardţių 

kaitymas. Su veiksmaţodţiais susijusios gramatinės kategorijos 

(asmuo, laikas, nuosaka, diatezė). Stipriųjų ir silpnųjų veiksmaţodţių 

kaitymas. Sintaksės ypatybės, lyginant su dabartinėmis skandinavų 

kalbomis. Tekstų senąja islandų kalba skaitymas, vertimas, analizė. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Barnes, M. A New Introduction to Old Norse. – London, 2008. 

2. Haugen, O. E. Norrøne tekster i utval. – Oslo, 1994. 

3. Haugen, O. E. Grunnbok i norrønt språk. – Oslo, 1998. 
4. Spurkland, T. Innføring i norrønt språk. – Oslo, 2007. 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Hanssen, E. et al. Norrøn grammatikk. – Oslo, Bergen, Tromsø, 

1975. 

2. Iversen, R. Norrøn grammatikk. – Oslo, 1972. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, uţduočių sprendimas ir diskusijos darbo grupėse, tekstų 

skaitymas, vertimas, analizė ir interpretavimas. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Bent 65 proc. visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Egzaminas raštu, dalyvavimas paskaitose ir seminaruose, kontroliniai 

darbai. Egzamino paţymį 5 kreditams sudaro rašto darbo įvertinimas, 

atsiţvelgiant į  dalyvavimą diskusijose. 



Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Kaupiamasis paţymys 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Keltų religija ir mitologija 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lektorė Rasa Baranauskienė 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens semestrą pagal centro galimybes. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinės valandos Viso dalyko:  200 val.  

 Paskaitų: 16 val.       

 Seminarų:  16 val.    

 Konsultacijų: 16 val.    

 Savarankiško darbo: 152 val.  

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gerai mokėti anglų kalbą. 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Anglų  

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Pagrindinis kurso tikslas – supaţindinti su mitologijos mokslo teorija 

bei klasikinių autorių bei viduramţių airių ir velsiečių tekstais, 

susijusiais su pagoniška keltų religija, mitologija ir ritualais bei taikyti 

teoriją skaitant konkrečius tekstus. Šiuo kursu siekiama plėsti studentų 

kultūrinį akiratį ir teorinę bazę, mokoma suprasti kultūros ir 

visuomenės reiškinius, lavinti jų analitinius gebėjimus ir 

tarpdisciplininį poţiūrį į tekstą ir kultūrą. Kurso metu įgytas ţinias ir 
supratimą studentai galės pritaikyti įvairiuose moksliniuose 

projektuose, ypač lyginamosios mitologijos studijoms, gebės 

komunikuoti informaciją bei  naudotis internetiniais tekstynais.   

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Keltų pasaulio dievų panteonas, šio bei kito pasaulio sampratos, poeto 

ir druido funkcijos, pagrindinės mitemos, laiko, erdvės ir kitos 

sąvokos. Kurso metu skaitomi keli airių ir velsiečių viduramţių 

literatūros tekstai, kuriais remiantis analizuojamos tam tikros 

mitologinės koncepcijos, viduramţių literatūra bus lyginama bei 

priešpriešinama informacijai apie keltus bei jų kultūrą, kuri pasiekė 

mus per klasikinių autorių kūrinius. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1.Carey, John. 1984. The Celtic Heroic Age: Literary Sources for 

Ancient Celtic Europe and Early Ireland and Wales. Celtic Studies 

Publications Series, 1. 
2. MacCanna, Proincias. 1983. Celtic Mythology. London: Chancellor 

Press.   

3.Ford, Patrick K. 1977. The Mabinogi and Other Medieval Welsh 

Tales. Berkeley: University of California Press. 

4. Gantz, Jeffrey. 1981. Early Irish Myths and Sagas. Penguin 



Classics. 

5. MacKillop, James. 1994. The Oxford Dictionary of Celtic 

Mythology. Oxford University Press.  
Papildomos literatūros sąrašas 1. Rhees, Alwyn and Rhees, Brinley. 1989. Celtic Heritage. 

Thames & Hudson Ltd.  

2. Carey, John. 1999. A Single Ray of the Sun: Religious 

Speculation in Early Ireland. Celtic Studies Publications.  

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos ir bendros diskusijos, teorinių tekstų ir empirinės medţiagos 

analizė, savarankiškai parengti ţodiniai pristatymai, atliktų uţduočių 
vertinimas. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentai privalo dalyvauti bent 65 % visų uţsiėmimų. 

 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Tarpinis atsiskaitymas: pranešimas ţodţiu (vieno pasirinkto kultūros 

reiškinio pristatymas, pasitelkiant įsisavintą teoriją), galutinis 

atsiskaitymas: testas raštu. Jeigu studentas renkasi 5 ECTS kreditų 

kursą, jam nereikia parengti pranešimo ţodţiu.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį sudaro bendras pranešimo ir testo rezultatų 

vidurkis, atsiţvelgiant į konstruktyvų dalyvavimą seminaruose.  

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

 Lyginamoji keltų ir skandinavų mitologija 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lektorė Rasa Baranauskienė 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens semestrą pagal centro galimybes. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5  

Auditorinės valandos Viso dalyko:  200 val.  

 Paskaitų: 16 val.       

 Seminarų:  16 val.    

 Konsultacijų: 16 val.    

 Savarankiško darbo: 152 val.  

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gerai mokėti anglų kalbą. 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Anglų  

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Pagrindinis kurso tikslas – supaţindinti su lyginamosios mitologijos 

mokslo teorija, jos tyrimo metodais bei viduramţių airių, velsiečių ir 

islandų bei norvegų tekstais, susijusiais su pagoniška religija, 

mitologija ir ritualais bei taikyti lyginamosios mitologijos teoriją 

konkretiems tekstams. Šiuo kursu siekiama plėsti studentų kultūrinį 

akiratį ir teorinę bazę, lavinti jų analitinius gebėjimus ir 

tarpdisciplininį poţiūrį į tekstus ir kultūras. Kurso metu įgytas ţinias ir 
supratimą studentai galės pritaikyti įvairiuose moksliniuose 

projektuose, ypač lyginamosios mitologijos studijoms. Studentai taip 



pat gebės naudotis kompiuterinėmis duomenų bazėmis bei 

internetiniais tekstynais.  

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Lyginamosios mitologijos teorija, tyrimo metodai. Keltų ir skandinavų 

mitologijos šaltiniai. Keltų ir skandinavų pasaulio dievų panteonai, šio 

bei kito pasaulio sampratos, poeto (druido) funkcijos, pagrindinės 

mitemos, laiko, erdvės ir kitos sąvokos, pasaulio pabaigos mitai. 

Jūrinė mitologija. Skandinavų ir keltų mitologijų panašumai ir 

skirtumai. Mitologinių koncepcijų analizė remiantis viduramţių 
literatūros tekstais. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Carey, John. 1984. The Celtic Heroic Age: Literary Sources 

for Ancient Celtic Europe and Early Ireland and Wales. 

Celtic Studies Publications Series, 1.  

2. MacCanna, Proincias. 1983. Celtic Mythology. London: 

Chancellor Press.   

3. Ford, Patrick K. 1977. The Mabinogi and Other Medieval 

Welsh Tales. Berkeley: University of California Press.  

4. Gantz, Jeffrey. 1981. Early Irish Myths and Sagas. Penguin 

Classics.    

5. MacKillop, James. 1994. The Oxford Dictionary of Celtic 

Mythology. Oxford University Press.  

6. Mimiro šaltinis 2003. (Sudarė, vertė ir komentarus parengė 
Rasa Ruseckienė). Vilnius. 

7. Vésteinn Ólason. 1998. Dialogues with the Viking Age. 

Reykjavik.  

8. Edda Snorra Sturlusonar. 1985. Guðni Jónsson bjó til 

prentunar. Íslendingasagnaútgáfan. Reykjavík. 

 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Rhees, Alwyn and Rhees, Brinley. 1989. Celtic Heritage. 

Thames & Hudson Ltd.  

2. Carey, John. 1999. A Single Ray of the Sun: Religious 

Speculation in Early Ireland. Celtic Studies Publications.  

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos ir bendros diskusijos, teorinių tekstų ir empirinės medţiagos 

analizė, savarankiškai parengti ţodiniai pristatymai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentai privalo dalyvauti bent 65 % visų uţsiėmimų 

 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Tarpinis atsiskaitymas: pranešimas ţodţiu (vieno pasirinkto kultūros 
reiškinio pristatymas, pasitelkiant įsisavintą teoriją), galutinis 

atsiskaitymas: testas raštu. Jeigu studentas renkasi 5 ECTS kreditų 

kursą, jam nereikia parengti pranešimo ţodţiu. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį sudaro bendras pranešimo ir testo rezultatų 

vidurkis, atsiţvelgiant į konstruktyvų dalyvavimą seminaruose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

H.Ibseno seminaras: H.Ibseno dramų pasaulis 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Asist. Jūratė Kumetaitienė, kviestinis profesorius 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 



Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 16  val. 

 Seminarų: 32 val. 

 Konsultacijų:16 val. 

 Savarankiško darbo: 136 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gebėti skaityti kuria nors skandinavų kalba 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, norvegų  

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Kursas ugdys mokslinį poţiūrį į literatūros tekstą, tobulins studentų 
dramos analizės bei interpretacijos įgūdţius, suteiks gebėjimų išskirti 

bei apibūdinti svarbiausius H.Ibseno kūrybos principus, plės studentų 

kultūrinį akiratį.  Įgytą išmanymą studentai galės pritaikyti tolesnėse 

literatūros studijose.  

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

1. Henrikas Ibsenas XIX a. pab. Norvegijos ir Europos   

    dramaturgijos ir teatro kontekste. H.Ibseno dramų  

    novatoriškumas. 

2. Naujausių H.Ibseno kūrybos tyrinėjimų apţvalga. 

3. H.Ibseno pasaulėţiūrinės dramos: „Brandas― ir „Peras  

   Giuntas―.  

4. Šiuolaikinės socialinės-psichologinės dramos „Lėlių  

    namai‖ skaitymo perspektyvos. Teatro teatre motyvas. 
5. (Psicho)analitinės dramos: Natūralistinis paveldimumo 

   motyvas dramoje „Šmėklos―. Retrospektyvinės  

    technikos ypatumai dramoje. 

6. Simbolių reikšmė dramoje „Laukinė antis―. 

7. Mitologinė  moters interpretacija  H.Ibseno dramoje   

    „Moteris iš jūros―. 

8. Demoniška moters prigimtis dramoje „Heda Gabler―. 

9. Vėlyvosios H.Ibseno dramos (simbolinės    

    dramos):―Statytojas Solnesas― ir „Kai mes, mirusieji,   

     pabundam―. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Privalomų perskaityti H.Ibseno dramų rinkinys (saugomas 

Skandinavistikos centre). 
Gamziukaitė R.. Tarp Logoso ir Pano, Henriko Ibseno analitinės 

dramos. Kaunas: Vytauto Didţiojo universiteto leidykla, 2005. 

Aarseth, Asbjørn. „En studie i galskapets dramaturgi“, in Ibsens 

Samtidsskuespill. Oslo: Universitetsforlaget, 1999.  

Alnæs, Nina S. „Vildanden, Fruen fra have , litteratur―, in Varulv om 

natten. Folketro og folkediktning hos Ibsen. Oslo: Gyldendal 

Norsk Forlag, 2003. 

Hemmer, Bjørn. ―Til vinning for perspektivet, Et dukkehjem‖, in 

Ibsen. Kunstnerens vei. Oslo: Vigmostad& Bjørke, 2003. 

Helland, Frode. ―Modernitet og ironi‖, AGORA. Journal for 

Metafysisk Spekulasjon, nr.2-3/93, Oslo: H.Aschehoug&Co 

(W.Nygaard), 1993, psl.61-94. 
Wicklund, Beret. Ibsens kvinner og havfruer. Myter, samfunnskritikk 



og overføring i “Fruen fra havet‖. EDDA 1/97, Oslo: 

Universitetsforlaget, 1997, psl.99-111. 

 

Papildomos literatūros sąrašas 1. „The „Doll House“ Backlash. Excerpt from Ch.5―, in Ibsen‗s 

Women. Cambrige University Press, 1997, psl.110-128. 

2. Østerud, Erik. „Henrik Ibsens italienske karneval. Visualitet 

og teatralitet i „Et dukkehjem“, AGORA. Journal for 

metafysisk spekalasjon 11, Oslo: H.Aschehoug&Co 
(W.Nygaard), 1993. 

3. Rekdal, Anne Marie. ―Skolens gjenganger?―, in Skolens 

gjenganger?. Et pedagogisk blikk på Ibsen―. Oslo: 

Universitetsforlaget, 2004. 

4. Kristiansen, Inge S., Boger Kirsti. Nora, du lyver! En studie i 

Henrik Ibsen‗s „Et dukkehjem―. Oslo: Aschenhoug, 1994 

5. Meyer, Michael. Henrik Ibsen. Oslo: Gyldendal Norsk 

Forlag, 1995. 

6. Selboe, Tone. Maskerade-kvinnelighet-frihet. Perspektiver på 

Henrik Ibsens “Et dukkehjem”. EDDA 1/97, 

Oslo:Universitetsforlaget, 1997, psl. 88-99. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas su kritikos straipsniais, 

dramų ekranizacijų perţiūra, diskusijos darbo grupėse, rašto darbas. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentai privalo dalyvauti bent 65 proc. visų uţsiėmimų. 

 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Tarpinis atsiskaitymas: pranešimas pasirinkta tema (20 min.) ir 

atsakymai į auditorijos klausimus. Galutinis atsiskaitymas: pranešimo 

pagrindu parengtas rašto darbas. 

 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį sudaro bendras pranešimo ir rašto darbo rezultatų 

vidurkis, atsiţvelgiant į dalyvavimą diskusijose. Jeigu studentas 

renkasi 5 ECTS kreditų kursą, jam nereikia parengti pranešimo ţodţiu. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavijos kinematografija  

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lektorius Stefan Anbro 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes, bet ne anksčiau nei 6 semestrą. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų:  

 Seminarų: 32 

 Konsultacijų: 16 



 Savarankiško darbo: 152   

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gebėti suprasti danų kalbą 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Danų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

Supaţindinti studentus su kinematografijos formų ir ţanrų sistema bei 

su tuo susijusia terminologija;  suteikti įţvalgų apie filmą kaip 

ideologijos išraišką; aptarti svarbiausius  skandinavų kinematografijos 

istorijos reiškinius ir jų ypatybes; skatinti studentus moksliškai 
analizuoti ir interpretuoti kino filmus bei vertinti juos kino istorijos 

kontekste;  suteikti jiems galimybių tobulinti gebėjimus argumentuotai 

ir kūrybiškai pristatyti savo analizių rezultatus − ir raštu, ir ţodţiu.   

 

Numatomi gebėjimai:  

Gebėjimas atpaţinti ir perteikti kino formos ir ţanro studijose 

dominuojančias temas; suvokti ir perteikti kertines įvairių skandinavų 

kinematografijos istorijos periodų ypatybes; išskirti ir įvardinti 

konkrečių filmų formalius elementus ir šių pagrindu atlikti viso filmo 

analizę, įtraukiant formos, ţanro ir kinematografijos istorinio 

konteksto aspektus. Gebėjimas kritiškai vertinti filmą kaip ideologinį 
reiškinį.  Gebėjimas ţodţiu ir raštu pristatyti atliktą filmo analizę, 

pagrindţiant pagrindines hipotezes tinkamais argumentais, nukreiptais 

į filmo formą, ţanrą, istorinį kontekstą. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Formalioji filmo sistema: pasakojimas (story) ir siuţetas (plot), 

mizanscena (scenografija, kostiumai, vaidyba, apšvietimas), 

filmavimas (lęšių parinkimas, fokusavimas, vaizdo segmentavimas, 

kameros judėjimas), montaţas (continuity editing) ir jo alternatyvos, 

garsas (garso montaţas, garso motyvai, garsas filmo laiko ir erdvės 

atţvilgiu).  

Kino ţanrų sistema: konvenciniai ţanrų elementai, ţanrų istorija, 

socialinė ţanro funkcija. 

Dokumentinis filmas: ţanro apibrėţimas, santykis tarp dokumentinio 

ir vaidybinio filmo, dokumentinių filmų tipai. 
Filmo analizė: filmo analizės parengimas, filmo analizės turinys ir 

forma. Filmo, kaip ideologinio reiškinio, analizė. 

Pagrindiniai skandinavų meninio kino istorijos bruoţai ir etapai: švedų 

begarsio kino aukso amţius, norvegų aukso amţius, Carlas Th. 

Dreyeris, Ingmaro Bergmano modernizmas, naujoji banga, 

postmodernizmas.  

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. David Bordwell, Kristin Thompson: Film Art, An 

Introduction (8. edition), McGraw-Hill 2006  

2. Torben Grodal: Filmoplevelse, en indføring i audiovisuel 

teori og analyse, 2. Udgave, Forlaget Samfundslitteratur, 

2007 

3. Autorship in film adaptation / edited and with an introduction 
by Jack Boozer, Austin: University of Texas Press, 2008. 

4. Geraghty, Christine: Now a major motion picture : film 

adaptations of literature and drama / Christine Geraghty, 

Rowman and Littlefield Publishers, 2008 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Kristin Thompson, David Bordwell: Film History – An 

Introduction, McGraw-Hill 2010 

2. Stevenson, Jack, Lars von Trier / London: British Film 

Institute, 2005. 

3. Koskinen, Maaret, Ingmar Bergman / Borås : 

Centraltryckeriet, 2000. 



4. Chanan, Michael:  The politics of documentary / London: 

British Film 

Institute, 2007. 

5. Bo Widerberg: Visionen i svensk film / Bonnier,1962 

6. Filmen i Norge, Norske kinofilmer gjennom 100 år, RED: 

Braaten, Holst, Kortner, Ad Notam Gyldendal 1995 

7. Prieiga internetu: http://www.carlthdreyer.dk/ 
Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Seminarai, diskusijos, filmų perţiūros, pranešimai, rašto darbai 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentai privalo dalyvauti bent 65 % visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Tarpinis atsiskaitymas: pranešimas pasirinkta tema (20 min.) 

Galutinis atsiskaitymas: 4-5 puslapių esė, kurioje analizuojamas 

dėstytojo nurodytas seminaruose nenagrinėtas filmas. Esė rašymui 

skiriamos 48 valandos. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

7,5 kreditų: 

Bendras pranešimo ţodţiu (20%) ir rašto darbo (80%) įvertinimas, 

atsiţvelgiant į dalyvavimą seminaruose. 

5 kreditai: 

Rašto darbo įvertinimas, atsiţvelgiant į dalyvavimą seminaruose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 
 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavijos kultūros istorija 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Kviestinis profesorius 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes, bet ne anksčiau nei 4 semestrą. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko:  200 val. 

 Paskaitų: 16  val.       

 Seminarų: 16 val.    

 Konsultacijų: 16 val. 

 Savarankiško darbo: 152 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gebėti skaityti kuria nors skandinavų ir anglų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, studijuojamoji skandinavų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Supaţindinti studentus su Skandinavijos šalių kultūra ir jos istorija, 
plėsti jų kultūrinį akiratį. Baigę kursą studentai gebės apibrėţti ir 

analizuoti aktualias sąvokas bei terminus, mokės tirti, analizuoti, 

klasifikuoti ir vertinti reiškinius bei procesus, uţčiuopti šiuolaikinės 

visuomenės tendencijas, įţvelgti prieţastinius kultūros raidos ryšius. 

Kartu gilinantis į pasirinktą temą ir rengiant kolektyvinį pranešimą, 

http://www.carlthdreyer.dk/


ugdomi konstruktyvaus ir pagarbaus bendradarbiavimo įgūdţiai. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Skandinavijos šalys Europos kontekste. Pagrindiniai Skandinavijos 

šalių kultūros istorijos laikotarpiai nuo seniausių laikų iki XXI a. 

Istorinės raidos prieţastys. Postmodernios, postindustrinės, 

multikultūrinės visuomenės iššūkiai ir perspektyvos. Gerbūvio 

valstybė, sveikatos, švietimo sistemos, ekonomika, egalitarinė 

visuomenė, socialdemokratija, politinės partijos, centras ir periferija, 
tautinės maţumos, emigracija ir imigracija, skandinaviškosios 

vertybės, moralinės ir religinės paţiūros, aktualūs politiniai klausimai. 

Papročiai ir tradicijos, folkloras. Kraštovaizdis ir architektūra. 

Svarbiausi kultūriniai sąjūdţiai, idėjų raida. Menas, muzika, literatūra, 

kinematografija bei ţiniasklaida. Iškiliausi menininkai, rašytojai, 

visuomenės veikėjai.  

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

6. Burke, Peter. What is Cultural History? Cambridge: Polity 

Press, 2008  

7. Sørensen, Øystein& Stråth, Bo (red.) The Cultural 

Construction of Norden, Scandinavian UP, 1997 

8. Alnæs, Karsten. Historien om Norge BI-V Oslo: Gyldendal, 

1996  

9. Semmingsen, Ingrid et al (red.) Norges kulturhistorie. Oslo: 
Aschehoug, 1984 

10. Knudsen, A. Her går det godt, send flere penge. Gyldendal, 

2002 

11. Andersen, Kjartan (red.) Materialisme; Mangfold – 

lesestykker for framtida. Oslo: Gyldendal, 2002 

12. Mjeldheim, Lien, Holden. Systemer. Innføring i 

samfunnskunnskap. Oslo: Aschehoug, 1980 

Semestro pradţioje studentai gauna patikslintą literatūros sąrašą ir 

papildomą medţiagą. 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Norsk idéhistorie, 6 bind. Oslo: Aschehoug, 2000 

2. Ingebritsen, Christine, The Nordic States& European Unity, 

Cornell UP, 1998 
3. Geyer, Robert et al., Globalization, Europeanization and the 

End of Scandinavian Social Democracy? Basingstoke: 

Macmillan, 2000 

4. Miles, Lee (red.), The European Union and the Nordic 

Countries, Routledge, 1996 

5. Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Denmark, 1996 

6. Ehn, Billy& Löfgren, Orvar. Kulturanalysar, Malmø: 

Gleerup, 2002 

7. Gjerdåker, Brynjulv. Kultur – ein inngangsdør til 

kysthistoria? I: Heimen, 4/92: 210-216  

8. Alver og Skjelbred (red.) „Slipp tradisjonene fri – de er 
våre!“ Fest og fellesskap i endring, Uppsala: Kungliga Kung 

Gustavs akademine för svensk folkkultur, ISBN 91-85352-

61-6, psl. 53-67 

9. Christensen, Arne Lie: Den norske byggeskikken. Oslo: Pax, 

1995, psl. 12-37 

10. Akman, Haki. Norges ansikter. En reise i et kulturelt 

mangfold. Bergen: Forlaget Migrasjonslitteratur, 2000 

11. Selberg, Torunn Fjernsynsvirkelighet og hverdagsvirkelighet. 

Om bruk av fjernsyn i den norske hverdagen. I: Selberg, 

Torunn (red.) Nostalgi og sensasjoner. Folkloristisk 

perspektiv på mediekulturen, Åbo. Psl. 247-278 

Mokymo metodai  Paskaitos, seminarai, diskusijos, konsultacijos, projektinis darbas. 



(Teaching methods) 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentai privalo dalyvauti bent 65 % visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Tarpinis atsiskaitymas: pranešimai pasirinkta tema. Galutinis 

atsiskaitymas: individualus rašto darbas (10-15 psl.). 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį sudaro bendras pranešimo ir rašto darbo rezultatų 

vidurkis, atsiţvelgiant į dalyvavimą diskusijose. Egzamino paţymį 5 

kreditams sudaro rašto darbo įvertinimas, atsiţvelgiant į  dalyvavimą 

diskusijose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 
 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių visuomenių kokybiniai 

tyrimai 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

asist. Linas Svolkinas 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinės valandos Viso dalyko  200 val. 

 Paskaitų      24 

 Seminarų    32 

 Savarankiškas darbas 144 

   
 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

  Gebėti skaityti kuria nors skandinavų ir anglų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

„Lokalizuoti― Skandinavijos visuomenes bei kultūras sparčiai 

besikeičiančiame, globaliame pasaulyje. Plėsti ir vystyti studentų 

teorines ţinias, skatinti kritinį bei analitinį mąstymą, dėstyti mintis 

raštu, esė formate. Kritiškumas šio kurso kontekste reiškia 

argumentuotą nuomonės reiškimą, bei sugebėjimą kontekstuolizuoti 

kompleksinias socialines problemas, apibrėţti jų kultūrinius 

sprendimo būdus globaliame pasaulyje. Išklausę šį kursą studentai 

patobulins analitinius įgūdţius, išmoks konstruoti sąvokas, analitines 

kategorijas, problematizuoti socialinį gyvenimą bei spręsti konkrečias 
gyvenimiškas problemas.   

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

1. Konceptų „visuomenė‖, „individas―, „kultūra― prasmė 

Skandinavijos etnografijoje. 

2. Skandinaviškasis šeimos modelis ir giminystės santykiai. 



3. „Tradicinė― ir „klasinė‖ visuomenės Skandinavijoje. 

Studentų pristatymai 

4. Bendruomenės problema.  

5. Globalizacijos iššūkiai. 

6. Šiuolaikiniai socialiniai judėjimai. Danijos Alternatyvios 

bendruomenės Kristianija empirinis pavyzdys. 

7. Gerovės valstybė ir individas.  
8. Vaikų lavinimas Skandinavijoje. Švietimo sistema 

9. Imigracija ir etninių grupių integracija. Istorija ir dabartis. 

10. Tautiškumas ir Nacionalizmas Skandinavijoje. 

11. Skandinavų diasporos uţsienyje. 

12. Lyčių santykiai;  

13. Visuomenės senėjimo problema;  

14. Sekuliarios visuomenės modelis. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Gullestad, Marianne.1989. Small Facts and Large Issues: The 

Anthropology of Contemporary Scandinavian Society. 

Annual Review of Anthropology 18:71-93 

2. Jukka, Siikala. 2006. The Ethnography of Finland Annual 

Review of Anthropology Vol. 35: 153-170 (Volume 

publication date October 2006) First published online as a 
Review in Advance on May 25, 

3. Gullestad, Marianne. 1984. Kitchen table society. A Case 

Study of the Family Life and Friendships of Young Working-

Class Mothers in Urban Norway. Oslo: Universitetsforlaget. 
4. Gullestad, Marianne. 1992 (1991). Egalitarian individualism.  

In The Art of Social Relations, Oslo: Universitetsforlaget: 

183-200 

5. Hansen, Judith Friedman. 1976. The Anthropologist in the 
field: scientist, friend and voyeur. In: Ethics and 

Anthropology. Dilemmas in Fieldwork. M.A. Rynkiewich, 

L.P. Spradley, red. New York: John Wiley and Schs. 
6. Hastrup Kirsten. 1987. Fieldwork among friends: 

ethnographic exchange within Northern civilization. I 

Anthropology at Home. London and NY: Tavistock 

Publications. 

7. Frykman, Jonas and Orvar Löfgren. 1983. Introduction. I: 

Culture Builders. A historical Anthropology of Middle Class 
Life. New Brunswick: Rutgers University Press. pp. 1-10 

 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Gullestad, Marianne. 1992 (1990). Peace and Quiet. In The 

Art of Social Relations, Oslo: Universitetsforlaget: 137-164 

2. Gullestad, Marianne. 1992 (1986). Symbolic fences. In The 

Art of Social Relations, Oslo: Universitetsforlaget: 165-182 

3. Sandemose, Aksel. 2000 [1933] En flygtning krydser sit spor. 

København: Schønberg. An English translation of the book is 

available 

4. Frykman, Jonas. 1981. Pure and Rational: The Hygienic 

Vision, a study of Cultural Transformation in the 1930‘s 

Ethnologia Scandinavica. 11:36-62 

5. Löfgren, Orvar. 1984. The Sweetness of Home: Class, 
Culture and Family Life in Sweden. Ethnologia Europea 

14:44-64 

6. Pedersen, Poul. 1996. An Indian Anthropologist among the 

Danes, Europæa II-2:85-90 

7. Gullestad, Marianne. 1992. Home decoration as popular 



culture. In The Art of Social Relations, Oslo: 

Universitetsforlaget: 61-91  

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, seminarai, filmų perţiūra, internetinių duomenų analizė, 

studentų pranešimai, esė 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Bendrieji VU reikalavimai 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pranešimai pasirinkta tema. Galutinis atsiskaitymas: individualus rašto 

darbas (esė, 5-10 psl.). 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Esė sudaro 70% paţymio, seminarai 30%.  

Egzamino paţymį 5 kreditams sudaro rašto darbo įvertinimas. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 
 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavijos kultūros kanonai 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

dr. lekt. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, kviestinis profesorius 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes, bet ne anksčiau nei 4 semestrą. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko:  200 val. 

 Paskaitų: 50 val.       

 Seminarų: 24 val.    

 Konsultacijų: 25 val. 

 Savarankiško darbo: 101 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gebėti skaityti kuria nors skandinavų ir anglų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Susipaţinti su literatūros ir kitų kultūros sričių kanonų sudarymo 
teorija bei praktika Skandinavų šalyse, ugdyti analitinius ir kūrybinius 

gebėjimus, plėsti kultūrinį akiratį. Sėkmingai egzaminą išlaikę 

studentai išmanys kanonų sudarymo principus ir su šia praktika 

susijusias problemas, mokės analizuoti egzistuojančių kanonų 

specifiką, gebės ją sieti su kultūriniais, politiniais ir socialiniais 

procesais Skandinavijos ir kitose šalyse, sudarinėti alternatyvius 

kultūros kanonus, pasitelkdami šiuolaikines informacines 

technologijas. Įvairių skandinaviškų informacijos ir teorijos šaltinių 

(taip pat ir interaktyvių) paieška ir analizė stiprins studentų skandinavų 

kalbos supratimo gebėjimus, plės dalykinės kalbos ţodyną. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

I.  Kas yra kanonas ir kodėl jis sudaromas. 

1. Pasaulinė kanonų sudarymo tradicija ir praktika. 
2. ,,Atviri― ir ,,slapti― kanonai.  

3. Klasikų ir „kanonizuotojų― terminologinė skirtis. 



4.  Kanonas ir laikas. 

II. Oficialusis danų kultūros kanonas – kanonizacijos procesų 

katalizatorius Šiaurės šalyse.  

1. Objektų atrankos principai. 

2.  Kanonas ir dešiniųjų politika. 

3. Kanono kritika. Visuomenės debatai. Skandinavų spaudos 

reikšmė kanonų sudarymui. 
4.  Alternatyvių kanonų banga. 

III. ,,Natūralūs― kanonai.  

1. Individualus talentas ir tradicija. T.S. Elioto koncepcija. 

2. H. Bloomo „įtakos nerimo― teorija ir jo kanono koncepcija. 

3. Amţinieji lyderiai. Skandinavų šalių kultūrinis lobynas. 

IV. Atsakas į danų kultūros  kanoną kitose šalyse.  

1. Siūlymai sudaryti oficialius kultūros kanonus Švedijoje ir 

Norvegijoje ir reakcija į juos.  

2. Nyderlandų projektas.  

3. Latvijos projektas. Demokratijos pamoka ar sovietinio 

mąstymo reliktas? 

  

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

13. Kulturkanon (med indlagt DVD) København: Politikens 
forlag, 2006 

14. Bloom, Harold. The Western Canon: The Books and School 

of the Ages.New York: Harcourt Brace & Company, 1994 

15. T.S. Eliot. ―Tradition and the Individual Talent,‖ in: The 

Sacred Wood,1920, prieiga internetu 

<http://www.bartleby.com/200/sw4.html>. 

16. Kanonų sudarymo problematikai skirti straipsniai skandinavų 

internetinėje spaudoje 

 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Brunsgaard, Martin H. ,,Danų kultūros kanonas―,  Krantai, 
2006 (2), p. 8−13. 

2. Gates, Henry Louis.  Loose Canons: Notes on the Culture 

Wars. Oxford University Press, 1993 

3. Grishakova, Marina. ―The poetics of return― in: Senoji 

Lietuvos literatūra, 18 knyga, 2004, p.23−29. 

4. Hagen, Erik Bjerck et al. Den norske litterære kanon Oslo : 
Aschehoug, 2009 

5. Lee Morrissey (Ed.) Debating the Canon: A Reader from 

Addison to Nafis. New York: Palgrave MacMillan, 2005 

6. Weinreich, Torben. Kanon - Litteratur i folkeskolen. 
København: Høst og Søn, 2004 

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas sudarant 

alternatyvų pasirinktos skandinavų kultūros srities kanoną. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentas privalo dalyvauti bent 65 proc. visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

7,5 kredito: 

Tarpinis atsiskaitymas: pranešimas pasirinkta tema (savarankiškai 

sudarytas ir teoriškai pagrįstas pasirinktos skandinavų kultūros srities 

kanonas, apie 20 min.) ir atsakymai į auditorijos klausimus. Galutinis 

atsiskaitymas: pranešimo pagrindu parengtas rašto darbas (apie 20 

psl.). 

5 kreditams: 

Rašto darbas: savarankiškai sudarytas ir teoriškai pagrįstas pasirinktos 
skandinavų kultūros srities kanonas (apie 12 psl.) 

http://www.bartleby.com/200/sw4.html


 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį 7,5 kredito sudaro bendras pranešimo ir rašto darbo 

rezultatų vidurkis, atsiţvelgiant į dalyvavimą diskusijose, 5 kreditams 

− rašto darbo vertinimas, atsiţvelgiant į dalyvavimą diskusijose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

H.K. Andersenas ir skandinavų pasakos pasaulis 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

dr. lekt. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, asist. Jūratė 

Kumetaitienė, kviestinis profesorius. 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 50  val.       

 Seminarų: 24 val.    

 Konsultacijų: 25 val. 

 Savarankiško darbo: 101 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gebėti skaityti kuria nors skandinavų ir anglų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, studijuojamoji skandinavų, anglų. 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Susipaţinti su skandinavų liaudies pasakų tradicija ir literatūrinės 
pasakos reiškiniu, jo ryšiu su romantizmo epocha, įvairiais aspektais 

gilintis į H.K. Anderseno kūrybą, apţvelgti tolesnę literatūrinės 

pasakos raidą Skandinavijoje ir studijuoti pasakų analizei aktualią 

teoriją. Kursas lavins analitinius gebėjimus, plės kultūrinį akiratį, 

tobulins mokomosios skandinavų kalbos įgūdţius, ugdys mokslinį 

poţiūrį į literatūros tekstą ir literatūros procesus. Įgytas ţinias ir 

supratimą studentai gebės pritaikyti tolesnėse literatūros ir kultūros 

studijose.  

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

II. Pasakos teorija 

1. Aarne-Thompsono pasakų klasifikacija. 

2. V. Proppo pasakos morfologija. 

3. J.A Greimo naratyvinė gramatika ir jos taikymas pasakų 
analizei. 

4.  C. Jungo psichoanalitinė archetipų teorija ir jos taikymas 

pasakų analizei.  

II. Pasaka ir romantizmas 

1. Liaudies pasakų reikšmė romantizmo epochoje.  



2. Svarbiausi skandinavų pasakų rinkėjai ir rinkiniai. Pasakų 

uţrašinėjimo principai. 

3. Pasaka kaip intermedialus ţanras. Theodoro Kittelseno ir kitų 

dailininkų iliustracijų reikšmė. 

4. Įvairių tipų pasakų analizė. 

III. Literatūrinės skandinavų pasakos pradţia: H.C. Anderseno 

fenomenas. 
1. Anderseno pasakų tematika, struktūros ir stiliaus ypatumai. 

2.  Ţanro problema.  

3. Anderseno pasakų erdvėlaikis. 

4. Ontologinė problematika Anderseno pasakose.  

5. Pagrindiniai Anderseno pasakų intertekstų šaltiniai ir jų 

funkcijos. 

6. Anderseno kalbos ir stiliaus ypatumai.  

IV. Literatūrinė pasaka po Anderseno: 

1. Pasakos struktūra S. Lagerlöf romanuose. 

2. Pasakos intertekstas Strindbergo Pasakose (Sagor, 1903) ir 

pjesėje ―Svanvida‖ (Svanevit, 1908) 

3. Pasakos subversija P. Lagerkvisto novelėse Piktos pasakos 
(Onda Sagor, 1924). 

4. A.Lindgren pasakos pasaulis. 

5. V. Sørenseno absurdo pasakos. 

6. Fantazijos ir realizmo sintezė T. Haugeno pasakose.  

7. Ch. Weitzes pasakiškas siurrealizmas.  

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 
1. Haas, Donald (ed.) The Greenwood Encyclopedia of 

Folktales and Fairy Tales, V.3, Greenwood Press, 2008. 
2. H.C. Anderseno studijų centro svetainė: 

www.andersen.sdu.dk 
3. Sondrup, Steven P. (ed.) H.C. Andersen: Old Problems and 

New Readings. Provo, Utah: Brigham Young University, 

2004 
4. Privalomų ir rekomenduojamų tekstų rinkinys, kopija 

saugoma Skandinavistikos centre.  
Papildomos literatūros sąrašas 1. Fibiger, Johannes (ed.). Litteraturens veje, Gads Forlag, 

2004. 

2. Levi-Strauss, Claude. Structure and Form: Reflection on a 

Work by Vladimir Propp. Vol. 2.  Trans. Monique Layton.  

London: Allen Lane, 1976. 

3. Olshaaky, Dmitry. ―The Birth of Structuralism from the 

Analysis of Fairy-Tales,‖  TSQ No 32 - SPRING 2010. 

Interneto prieiga: 

<http://www.utoronto.ca/tsq/25/Olshansky25.shtml>, [ţr. 

2010-07-12.] 

4. Propp, Vladimir. Morphology of the Folktale, 2nd ed., 
University of Texas Press, 1968. 

5. Propp, Vladimir = Владимир Пропп. Исторические корни 

Волшебной cказки, Л. Изд-во ЛГУ, 1986. Interneto prieiga: 

<http://polbu.ru/propp_fairytale/>, [ţr. 2010-07-12.] 

6. Segal,  Robert Alan. Structuralism and Myth: Levi-

Strauss, Barthes, Dumezil, and Propp (Theory of Myth). 

Garland Press, 1996. 

7. Tatar, Maria. The Hard Facts of the Grimms' Fairy Tales. 

Princeton University Press,1987, 2003. 

Mokymo metodai  Paskaitos, diskusijos, informacijos šaltinių analizė,  savarankiškai 

http://www.andersen.sdu.dk/
http://polbu.ru/propp_fairytale/


(Teaching methods) parengti ţodiniai pristatymai, rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentas privalo dalyvauti bent 65 proc. visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Rašto darbas: dviejų tekstų analizė raštu (apie 20 puslapių) ir jos 

pagrindu parengtas pranešimas. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį 7,5 kredito sudaro bendras pranešimo ir rašto darbo 

rezultatų vidurkis, atsiţvelgiant į dalyvavimą diskusijose, 5 kreditams 

− rašto darbo vertinimas, atsiţvelgiant į dalyvavimą diskusijose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavų kriminalinė literatūra 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, kviestinis profesorius  

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes, bet ne anksčiau nei 5 semestrą. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko:  200 val. 

 Paskaitų: 50  val.       

 Seminarų: 24 val.    

 Konsultacijų: 25 val. 

 Savarankiško darbo: 101 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Skaityti kuria nors skandinavų ir anglų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, anglų. 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Pasitelkti kriminalinę literatūrą kaip raktą į ţanro teoriją, aiškintis 

kriminalinės literatūros vietą Skandinavijos groţinės literatūros 

kontekste, susipaţinti su įvairiais kriminalinės literatūros tipais ir jų 
reprezentacijomis skandinavų literatūroje ir mokytis juos analizuoti. 

Sėkmingai egzaminą išlaikę studentai gebės įvairiais aspektais, 

pasitelkdami išmoktą teoriją, savarankiškai analizuoti kriminalinės 

literatūros reiškinį ir sieti jį su bendrais literatūros raidos procesais.  

Groţinių tekstų ir teorinės medţiagos skandinavų kalbomis 

studijavimas lavins šių kalbų supratimo gebėjimus, atlikdami jiems 

skirtas uţduotys, studentai tobulins gebėjimus pristatyti savo darbų 

rezultatus ţodţiu ir raštu, taip pat ir pasitelkdami šiuolaikines 

informacines technologijas.  

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
1. Pagrindinės ţanro teorijos gairės. Nuo Aristotelio iki J. 

Derrida. 
2. Teksto ţanrinės identifikacijos problema. Kas lemia teksto 

ţanrą: autorius, tekstas, skaitytojas? 

3. Kriminalinės literatūros istorinė apţvalga. 

4. Kriminalinio romano tipologija ir struktūra. Van Dine‘o 



‖Dvidešimt detektyvo taisyklių‖. T. Todorovo ir W. Dahlio 

teorijos. 

5. Detektyvas kaip ţaidimas. B. Suitso teorija. 

6. Skandinavų kriminalinė literatūra groţinės literatūros 

kontekste. 

7. Skandinavų kriminalinės literatūros propagavimo projektai. 

8. Įvairių kriminalinės literatūros tipai ir jų reprezentacijos 
skandinavų literatūroje: klasikinis detektyvas, įtempto siuţeto 

romanas, policininkų romanas, moterų kriminalinis romanas 

(femikrimi) ir kt. 

9. Skandinavų kriminaliniai TV serialai: literatūros adaptacijos 

ar savarankiška produkcija? 
Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

 

1. Alewyn, Richard, "Detektivromanens anatomi", in: Brott, 

kärlek, äventyr, 1995. 

2. Dahl, Willy. "Om litterariteten i kriminallitteraturen", in: 

René Rasmussen og Anders Lykke (red.). Den sidste gode 
genre. Krimiens aktualitet, 1995. 

3. Hejlsted, Annemette. "Femi krimiens ti bud", in:  Kvinder, 

Køn & Forskning, 2003, 4/03. 

4. Madsen, Deborah. "Introduction. Recent Trends in Genre 

Theory", in Rereading Allegory. New York, 1994. pp. 1-27.  

5. Suits, Bernard. "The Detective Story: A Case study of Games 

in literature", in: Canadian review of comparative literature, 

1985, vol.12 (2), pp. 200-219.  

6. Todorov, Tzvetan. "The Typology of Detective Fiction", in: 

The Poetics of Prose.  Ithaca (N.Y.): Cornell University 

Press, 1977, pp. 42-52. 

7. S.S. Van Dine. "Twenty rules for writing detective stories", 

interneto prieiga [http://gaslight.mtroyal.ca/vandine.htm]. 

8. Pettersson, Torsten. "Vem blir jag när jag läser? - En essä om 

identifikation och moral i detektivromanen", in: Norsk 

Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, Vol. 10, No. 2. 

Papildomos literatūros sąrašas. 1. Agger, Gunhild & Anne Marit Waade (red.). Den 

skandinaviske krimi. Nordicom, 2010. 

2. Greider, Göran. "Den konservativa larven", in:  I neonljusets 

skugga, 1999. 

3. Munt, Sally. Murder by the book? Feminism and the Crime 

Novel, London, 1994. 

4. Nordberg, Nils. Døden i kiosken og andre heftedetektiver,  

Oslo, 2000. 
5. Rostrup, Henriette. "Syndig, smuk og fortapt - om kvinden i 

krimien", in:  Den sidste gode genre, KLIM, 1995. 

6. Rzepka, Charles J.  Detective Fiction, Cambridge and 

Boston: Polity Press, 2005.  

7. Rydqvist,  Jenny. De mänskliga detektivromanerna, in:  I 

neonljusets skugga, 1999. 

8. Skei, Hans H. Blodig alvor, Aschehoug, 2008. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, diskusijos, informacijos šaltinių analizė, savarankiškai 

parengti ţodiniai pristatymai, rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentas privalo dalyvauti bent 65 proc. visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

7,5 kredito  gauti: 

Vieno teorinio šaltinio pristatymas ir komentavimas;  

http://gaslight.mtroyal.ca/vandine.htm


Vieno kriminalinio romano analizė raštu pritaikant išmoktą teoriją 

(apie 20 puslapių) ir jos pagrindu parengtas pranešimas. 

5 kreditams gauti:  

Vieno kriminalinio romano analizė raštu pritaikant išmoktą teoriją 

(apie 20 puslapių)  

 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį 7 kreditams sudaro bendras pranešimo ir rašto 

darbo rezultatų vidurkis, atsiţvelgiant į dalyvavimą diskusijose, 5 
kreditams − rašto darbo įvertinimas, atsiţvelgiant į dalyvavimą 

diskusijose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Sintetinis Karen Blixen pasaulis 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

dr. lekt. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, kviestinis profesorius. 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes, bet ne anksčiau nei 4 semestrą. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko:  200 val. 

 Paskaitų: 24 val.       

 Seminarų: 50  val.    

 Konsultacijų: 25 val. 

 Savarankiško darbo: 101 val. 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Gebėti skaityti anglų kalba. Pageidautina gebėti skaityti danų kalba.  
 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių, anglų. 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Apţvelgti anglų ir danų kalbomis rašiusios danų klasikės Karen 

Blixen kūrybą, aptarti jos reikšmę danų ir anglakalbės literatūros 

tradicijai, įvairiais aspektais analizuoti jos tekstus,  pagrindinį dėmesį 

telkiant į intertekstualumo ir intermedialumo apraiškas juose. Kursas 

ugdys mokslinį poţiūrį į literatūros tekstą, lavins studentų teksto 

analizės įgūdţius, dalyvavimo dalykinėje diskusijoje gebėjimus, plės 

jų kultūrinį akiratį, įgytą išmanymą jie galės pritaikyti tolesnėse 

literatūros ir kultūros studijose. Atlikdami jiems skirtas uţduotis, 

studentai tobulins gebėjimus pristatyti savarankiško darbo rezultatus 

ţodţiu ir raštu. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

1. Karen Blixen ir jos epocha. Blixen kūrybos vieta danų ir 
anglakalbės literatūros kontekste.  

2. Kurso teorinės prielaidos: intertekstualumo ir intermedialumo 

reiškiniai ir juos nagrinėjančios teorijos. 

3. Kalbinės situacijos ambivalentiškumas. Originalo problema. 

4. Architekstinės manipuliacijos. Ţodinio pasakojimo ir 



klasikinės novelės perrašymai. Autobiografinių Blixen knygų 

ţanras: dokumentika ar romanai? 

5. Veikėjų kūrimo principai. Referencijos problema. 

6. Ţaidimų intertekstai ir jų funkcijos. Literatūrinio ţaidimo 

poetika.  

7. Muzika kaip intertekstas novelėse „Sapnuotojai― ir „Aidas― .  

8. Ekfrazės funkcijos novelėje „Eloiza― ir kituose Blixen 
tekstuose. 

9. Senosios skandinavų literatūros intertekstai. 

10. Krikščioniškų ir pagoniškų ritualų subversyvi sintezė 

„Babetės puotoje―. 

11. Blixen intertekstai V. Nabokovo, P. Høego ir kitų autorių 

tekstuose.  

12. Blixen tekstų ekranizacijos. Adaptacijos ir interpretacijos 

aspektai. 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Brantly, Susan. 2002. Understanding Isak Dinesen. 

Columbia: University of South Carolina Press. 

2. Henriksen, Liselotte. Blixikon. København: Gyldendal, 1999. 

3. Wolf, Werner. The musicalization of fiction, a study in the 
theory and history of intermediality. Amsterdam: Rodopi, 

1999. 

4. Privalomų ir rekomenduojamų skaityti tekstų rinkinys, kopija 

saugoma Skandinavistikos centre. 

 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Calinescu, Matei. Rereading. New Haven: Yale University 

Press, 1993. 

2. Hansen, Frantz Leander. Babette og det aristokratiske 

univers. Om Karen Blixens forfatterskab. København: C.A. 

Reitzel, 1998. 

3. Hutcheon, Linda. Narcissistic Narrative: The Metafictional 
Paradox. London, 1984. 

4. Langbaum, Robert. The Gayety of Vision: Isak Dinesen's Art. 

New York: Random House, 1965. 
5. Peucker, Birgitte. The material image, art and the real in 

film. Stanford, Calif.: Stanford university press, 2007. 
6. Sørensen, Ivan Ţ. & Togeby, Ole. Omvejene til Pisa. En 

fortolkning af Karen Blixen ,,Vejene omkring Pisa”. 

København: Gyldendal, 2001. 
7. Sørensen, Ivan Ţ & G. Skytte (ed.) Karen Blixen og billedet. 

Firenze: Edizioni Polistampa, 2005 

8. Thurman, Judith.  Isak Dinesen: The Life of a Storyteller. 

New York: Picador, 1995 

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, bendros diskusijos, įvairių informacijos šaltinių analizė, 

filmų perţiūros, savarankiškai parengti ţodiniai pristatymai, rašto 
darbai 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentas privalo dalyvauti bent 65 proc. visų uţsiėmimų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

7,5 kredito  gauti: 

Vieno teorinio ar kritinio šaltinio pristatymas ir komentavimas;  

Rašto darbas (dviejų Blixen tekstų aspektinė analizė apie 20 psl.) 

Rašto darbo pagrindu parengtas pranešimas (apie 20 min) 

5 kreditams gauti: 

Rašto darbas (dviejų Blixen tekstų aspektinė analizė , apie 15 psl.) 



 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį 7,5 kredito  gauti sudaro bendras visų trijų uţuočių 

rezultatų vidurkis, atsiţvelgiant į  dalyvavimą diskusijose. Egzamino 

paţymį 5 kreditams sudaro rašto darbo įvertinimas, atsiţvelgiant į  

dalyvavimą diskusijose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Senoji skandinavų literatūra I 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lektorė Rasa Baranauskienė 
Asistentas Ugnius Mikučionis 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes, bet ne anksčiau nei 4 semestrą. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2.5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 32 

 Seminarų: 32 

 Konsultacijų: 16 

 Savarankiško darbo: 120 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Būti išklausiusiam literatūros studijų įvado kursą; būti išklausiusiam 

senosios skandinavų literatūros įvado kursą; skaityti literatūrą anglų ir 

skandinavų kalbomis. 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Kurso tikslas – perskaityti ir išanalizuoti keturias „Poetinės Edos― 

giesmes, pvz. Skírnismál, Völundarkviða, Þrymskviða, Atlamál arba 

kurias nors kitas keturias giesmes (konkrečių giesmių parinkimas gali 
būti tikslinamas kiekvieno semestro metu). Baigę šį kursą studentai 

gebės įvairiais aspektais analizuoti ir interpretuoti „Poetinės Edos― 

giesmes, skirtumus tarp giesmių apie dievus ir giesmių apie herojus, 

atpaţinti ir argumentuotai pakomentuoti poetines priemones, kritiškai 

vertinti mokslinę literatūrą, aiškiai ir argumentuotai pristatyti savo 

interpretaciją. Studentai taip pat gebės naudotis internetiniais 

tekstynais.  

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

„Poetinė Eda― sen. germanų literatūros kontekste. „Poetinės Edos― 

rankraščiai. Giesmės apie dievus ir giesmės apie herojus. Keturių 

„Poetinės Edos― giesmių – pvz.,  Skírnismál, Völundarkviða, 

Þrymskviða, Atlamál arba kurių nors kitų keturių giesmių – skaitymas 

originalo kalba, vertimas ir analizė įvairiais aspektais. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Eddukvæði. Gísli Sigurðsson sá um útgáfuna. – Reykjavík, 1998. 
2. Poetinė Eda (vertė Aurelijus Vijūnas). Ser. Scandinavistica 

Vilnensis, 1. Vilnius, 2009. 

3. Greimas, A. J. ir kt. Mitologija šiandien. Vilnius, 1996. 

4. Gurevič, A. Individas viduramţių Europoje. Vilnius, 2000. 



5. Jónsson, F. Den Islandske Litteraturs Historie tilligemed den 

Oldnorske. København, 1907. 

6. Mikučionis, U. ‗Rašytiniai skandinavų mitologijos šaltiniai―, in: 

Liaudies kultūra. Nr. 3 (84), psl. 61–70. – Vilnius, 2002. 

7. Mundal, E. ‗Edda- og skaldedikt‘, in: Haugen, O.E. (red.) Handbok 

i norrøn filologi, pp. 215–266. – Bergen, 2004. 

8. Ruseckienė, R. Mimiro šaltinis. Vilnius, 2003. 
9. Kristjánsson, J. Eddas and Sagas: Iceland‘s Medieval Literature. 

Reykjavík, 1988. 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Hallberg, P. Old Icelandic Poetry. Eddic Lay and Scaldic Verse. 

Lincoln & London, 1962. 

2. Ólason, Vésteinn. Dialogues with the Viking Age. Narration and 

Representation in the Sagas of the Icelanders. – Reykjavík, 1998. 

3. Pulsiano, Ph. et al. Medieval Scandinavia – an Encyclopedia. 

Garland, 1993. 

4. Turville-Petre, E.O.G. Myth and Religion of the North. London, 

1964. 

5. Гуревич, А. «Эдда» и сага. – Москва, 1979. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos (informaciniai metodai). Poetinių tekstų senąja islandų kalba 

skaitymas, vertimas, analizė, diskusijos darbo grupėse, savarankiškai 

parengti ţodiniai pristatymai, grupiniai projektai. Jeigu studentas 
renkasi 5 ECTS kreditų kursą, jam nereikia parengti pristatymo 

ţodţiu. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Bent 65 proc. visų uţsiėmimų 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Egzaminas raštu, dalyvavimas paskaitose ir seminaruose, pristatymai, 

grupiniai projektai 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Kaupiamasis paţymys 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Senoji skandinavų literatūra II 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lektorė Rasa Baranauskienė 

Asistentas Ugnius Mikučionis 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes, bet ne anksčiau nei 4 semestrą. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 32 

 Seminarų: 32 

 Konsultacijų: 16 

 Savarankiško darbo: 120 

Reikalavimai  Būti išklausiusiam literatūros studijų įvado kursą; būti išklausiusiam 



(Prerequisites) senosios skandinavų literatūros įvado kursą; skaityti literatūrą anglų ir 

skandinavų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Kurso tikslas – perskaityti ir išanalizuoti ištraukas iš keleto sagų, 

priskiriamų skirtingoms grupėms (pagal tradicinę klasifikaciją). 

Konkrečių sagų sąrašas gali būti tikslinamas kiekvieną semestrą. 

Baigę šį kursą studentai gebės įvairiais aspektais analizuoti sagų 

struktūrą, stilių, argumentuotai interpretuoti menines priemones, 
kritiškai vertinti mokslinę literatūrą, naudotis internetiniais tekstynais, 

aiškiai ir argumentuotai pristatyti savo interpretaciją. Įgytus gebėjimus 

galės pritaikyti tolesnėms literatūros studijoms, įvairiuose 

moksliniuose projektuose. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Sagų literatūra sen. germanų literatūros kontekste. Sagų ţanro raida. 

Tradicinė ir modernioji sagų klasifikacija. Skirtingų sagų grupių 

poţymiai, sukūrimo ir uţrašymo datavimas, stiliaus ypatybės. Sagų 

kalbos leksikos ir sintaksės ypatybės. Skaldų poezijos intarpai sagose. 

Sagų autorystės ir sagų kaip istorinio šaltinio patikimumo 

problematika. Ištraukų iš keleto sagų skaitymas originalo kalba, 

vertimas ir analizė įvairiais aspektais. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Andersson, Th. M. The Problem of Icelandic Saga Origins: a 

Historical Survey. – New Haven, London, 1964. 

2.  Gurevič, A. Individas viduramţių Europoje. Vilnius, 2000. 

3. Hallberg, P. The Icelandic Saga. – Lincoln, Nebraska, 1962. 

4.  Íslenzk fornrit. – Reykjavík, 1933 – 1999. T. I-XXXV. 

5.  Kristjánsson, J. Eddas and Sagas. – Reykjavík, 1988. 

6. Mikučionis, U. ‗Kuršių ir skandinavų santykiai sagų literatūroje‘, 

in: Liaudies kultūra. Nr. 2 (89), pp. 61–70. – Vilnius, 2003. 

7. Ruseckienė, R. Mimiro šaltinis. – Vilnius, 2003. 

8. Steblin-Kamenskij, M. The Saga Mind. (Trans. by Kenneth H. 

Ober.) – Odense, 1973.  

9. Стеблин-Каменский, М. Мир саги. Становление литературы. 

Ленинград, 1984. (Первое издание — Л., 1971). 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Byock, J. L. Medieval Iceland. Society, Sagas, and Power. – 

Berkeley, Los Angeles, London, 1988. 

2. Pulsiano, Ph. et al. (ed.) Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. – 

New York & London, 1993. 

3. Mundal, Else. Sagadebatt. – Oslo, 1977 

4. Ólason, Vésteinn. Dialogues with the Viking Age. Narration and 

Representation in the Sagas of the Icelanders. – Reykjavík, 1998. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos (informaciniai metodai). Sagų tekstų senąja islandų kalba 

skaitymas, vertimas, esant galimybei – lyginimas su vertimais į 

lietuvių kalbą arba dabartines skandinavų kalbas, analizė, diskusijos 

darbo grupėse, savarankiškai parengti ţodiniai pristatymai, grupiniai 
projektai. Jeigu studentas renkasi 5 ECTS kreditų kursą, jam nereikia 

parengti pranešimo ţodţiu. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Bent 65 proc. visų uţsiėmimų 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Egzaminas raštu, dalyvavimas paskaitose ir seminaruose, pristatymai, 

grupiniai projektai 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Kaupiamasis paţymys 



Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos geografija  

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

doc. dr. Saulius Pivoras, lekt. Stefan Anbro, kviestinis profesorius, 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų:  

 Seminarų: 32 

 Konsultacijų: 8 

 Savarankiško darbo: 160 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Skaityti literatūrą anglų ir skandinavų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių ir anglų  

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Supaţindinti studentus su Skandinavijos ekonominės ir kultūrinės 

geografijos ypatumais, siejant juos su platesniu − Europos ekonominės 

ir kultūrinės geografijos − kontekstu.  
Numatomi gebėjimai:  

svarbiausių Skandinavijos šalių demografijos, verslo struktūros, 

transporto ir infrastuktūros, kultūrinio kraštovaizdţio ir mentaliteto 

ypatumų išmanymas. Faktorių, lėmusių ir lemiančių svarbiausius 

ekonominės ir kultūrinės plėtros ir raidos procesus Skandinavijoje, 

išmanymas. Gebėjimas analizuoti ekonominės ir kultūrinės 

geografijos faktus, sieti juos su platesniu, skandinavų ir Europos, 

kontekstu bei istorinėmis aplinkybėmis. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Skandinavijos demografinė situacija, „demografinio perėjimo― 

modelis, demografinės situacijos raida Skandinavijoje nuo XVIII a. iki 

šių dienų. Gyventojų piramidė, tautinės maţumos Skandinavijoje, 

Skandinavijos šalių verslo struktūra sinchroniniu ir diachroniniu 
poţiūriu, Skandinavijos ţemės ūkis, industrializacija, paslaugų 

sektoriaus plėtra, Skandinavijos šalių infrastruktūra, Skandinavijos 

augimo centrai, Øresundo regionas, Skandinavijos kultūrinis 

kraštovaizdis, kaimo bendruomenė ir kaimo reformos, urbanizacijos 

procesai Skandinavijoje, Stokholmo, Oslo ir Kopenhagos geografija, 

Šiaurės Atlanto Skandinavija, skandinavų mentalitetas. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 1. SharamAlghasi et al. (eds.) Paradoxes of Cultural 



list)             Recognition. Perspectives from Northern Europe. 

            Ashgate Press, 2009 

2. Joergen Ole Baerenholdt and Brynhild Granås (eds.) Mobility 

and Place. Enacting Northern European Peripheries. Ashgate 

Press, 2008 

3. Torill Nyseth and Arvid Viken (eds.) Place Reinvention. 

Northern Perspectives. Ashgate Press, 2009 
4. Jan Fagerberg, David C. Mowery and Bart Verspagen (eds.) 

Innovation, Path Dependency and Policy. The Norwegian 

Case. Oxford University Press, 2009 

5. Thomas Hall (ed.). Planning and Urban Growth in the Nordic 

Countries. Routledge Press, 2005 

6. Dokken, Øivind m.fl., Geografi, Damm: Cappelen, 2006 

7. Duus, Ranfelt, Sanden, Witzke: Alle tiders geografi, 

Geografforlaget 2003 

8. Gren, Martin & Hallin, P O (red.): Svensk kulturgeografi: en 

exkursion inför 2000-talet, Studentlitteratur 1998   

Papildomos literatūros sąrašas 1. Thomas Hall. Stockholm. The Making of a Metropolis. 
Routledge, 2009 

2. Tony Griffiths. Stockholm. A Cultural History. Oxford 

University Press, 2009 

3. Hallin, P-O & Gren, M: Kulturgeografi: En ämnesteoretisk 

introduktion, Liber Förlag 2003 

4. Jensen, Lykke-Andersen, Roholt, Stelzner: Geografi, Natur, 

kultur, mennesker, Geografforlaget 1992  
5. Karlsen, Ole Gilbert og Hans Solerød, Terra Nova, 

Aschehoug 2009 

6. Sørbel, Leif m.fl., GEO, Gyldendal 2009 

7. OECD ilibrary duomenų bazė,  

            http://www.oecd-ilibrary.org/ 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Diskusijos, darbas grupėse, uţduotys raštu, studentų savarankiškai 

parengti pranešimai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Studentai privalo lankyti bent 65 proc. visų uţsiėmimų  

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Tarpinis atsiskaitymas: pranešimas pasirinkta tema (20 min.) 

Galutinis atsiskaitymas: pranešimo pagrindu parengtas rašto darbas 

(10-15 psl.) 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzamino paţymį sudaro bendras pranešimo ir rašto darbo rezultatų 

vidurkis, 5 kreditams − rašto darbo vertinimas, atsiţvelgiant į 

dalyvavimą diskusijose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 
 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Skandinavijos šalys tarptautinių santykių sistemoje 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

doc. dr. Saulius Pivoras 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

http://www.oecd-ilibrary.org/


Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudens arba pavasario semestrą pagal centro 

galimybes. 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5) 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko: 200 val. 

 Paskaitų: 32 

 Seminarų: 32 

 Konsultacijų:8 

 Savarankiško darbo: 128 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Skaityti literatūrą anglų ir skandinavų kalbomis 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Lietuvių 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Įgyjama ţinių apie Skandinavijos šalių vaidmenį tarptautinėje 
politikoje, gebėjimų analizuoti ir aiškinti regioninio saugumo uţsienio 

politikos bei pan. sąsajas. 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Tarptautinių santykių teorijos, tarptautinių santykių sistemos samprata 

ir Skandinavijos šalys. Skandinavijos šalys ir tarptautinių santykių 

raida nuo Vestfalijos sutarties (1648) iki Vienos kongreso (1814). 

Skandinavijos šalys tarptautinėje politikoje nuo Vienos kongreso iki I 

pasaulinio karo. Skandinavijos šalys Tautų Sąjungos sistemoje: 

tarptautinės teisės gynėjų vaidmens susiformavimas. Šiaurės balanso 

sistema. Danijos aktyvaus tarptautiškumo politika po Sovietų 

Sąjungos ţlugimo. Švedijos neutraliteto tradicija ir neprisijungimo 

politika. Švedijos politika trečiojo pasaulio atţvilgiu šaltojo karo 

metais. Skandinavijos šalys ir JTO. Skandinavijos šalys ir NATO. 
Skandinavijos šalių Baltijos politika 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

Christine Ingebritsen. Scandinavia in World Politics. Lanham, 2006 

Clive Archer. New Security Issues in Northern Europe. London & 

New York, 2007 

Clive Archer. Norway Outside the European Union. Norway and 

European integration from 1994 to 2004. London & New York, 2005 

Henrik Larsen.Analysing the Foreign Policy of Small States in the EU. 

The Case of Denmark. New York, 2005 

Pernille Rieker. Europeanization of National Security Identity: The 

EU and the changing security identities of the Nordic states. London 

& New York, 2005 

Mikael Malmborg. Neutrality and State building in Sweden. New 
York, 2001 

Götz, Norbert; Haggrén, Heidi. Regional Cooperation and 

International Organizations: The Nordic Model in Transnational 

Alignment. London & New York, 2008 

 

Papildomos literatūros sąrašas Lopata R. Tarptautinių santykių istorija. 2 leidimas. Vilnius, 2001 

Patrick Salmon. Scandinavia and the Great 

Powers 1890-1940. CUP, 1997 

Cooperation and Conflict, 1965 – 2010 (Sage Journals Online 

duomenų bazė), http://cac.sagepub.com/content/by/year 

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Paskaitos, seminarai, individualūs pristatymai ir grupinės diskusijos. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance Bendrieji VU reikalavimai 

http://cac.sagepub.com/content/by/year


requirements) 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Galutinis paţymys – pagal kaupiamojo balo sistemą, atsiskaitymai 

seminarų metu – 30 procentų, referatas – 30 procentų ir egzaminas – 

40 procentų. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Egzaminas raštu. 5 kreditams − rašto darbo vertinimas, atsiţvelgiant į 

dalyvavimą diskusijose. 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Islandų kalba, kultūra ir visuomenė I 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. Rasa Baranauskienė 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudenį 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5)  

Studentams, pasirinkusiems dalyką uţ 5 kreditus, reikia atlikti maţiau 

savarankiškų uţduočių. 

Auditorinės valandos Viso dalyko 200 val.  

 Paskaitų:  

 Seminarų: 64 

 Konsultacijų:  

 Savarankiško darbo: 136 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Nėra 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji islandų, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

Trumpai supaţindinti su studijuojamąja kalba kitų skandinavų kalbų 
kontekste. 

Suteikti pradinių ţinių apie studijuojamosios kalbos šalies realijas ir 

ţmonių bendravimo ypatumus.  

Suteikti pradinių ţinių apie studijuojamosios kalbos tarties, rašybos, 

gramatinių formų ir sakinio struktūros ypatumus. 

Išugdyti elementarių bendravimo įgūdţių studijuojamąja kalba. 

 

Gebėjimai: 

Suprasti ir vartoti ţinomus posakius bei paprastas frazes konkrečiose 

kasdienėse situacijose, taikant įgytas pradines ţinias apie 

studijuojamąją kalbą ir šalies kultūrą.  
Suprasti nesudėtingus adaptuotus tekstus ir pokalbių įrašus ţinomomis 

temomis bei perteikti jų turinį. 

Papasakoti apie save ir paţįstamus ţmones, uţduoti asmeninio 

pobūdţio klausimų ir į juos atsakyti.  

 



    

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Skandinavų kalbų santykiai. Kalbų situacija Šiaurės šalyse.  

Studijuojamosios kalbos tarties ir rašybos pagrindai. Taisyklingos 

tarties ir rašybos lavinimas.  

Studijuojamosios kalbos gramatikos pradmenys. Pagrindinės 

gramatinės formos, ţodţių jungimo principai, sakinių modeliai ir 

ţodţių tvarkos sakinyje ypatumai. Taisyklingo kalbėjimo įgūdţių 

ugdymas taikant išmoktas gramatines konstrukcijas.  
Studijuojamos kalbos šalies realijos.  

Ţodyno pagrindai bendraujant kasdienėmis temomis. 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Einar Pálsson, 1988. Icelandic in Easy Stages. With Notes in 

English No. 1 Bókaútgáfan.  Mímir 

2. Auður Einarsdóttir, 2001. Learning Icelandic. Mál og menning  

3. Guðrún Theodórsdóttir, 2002. Learning Icelandic – Grammar 

Exercises. Mál og menning 

4. Jón Gíslason, Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir, 1991. Málnotkun. 

Málvísindastofnun Háskóla Íslands. 

5. Ásta Svavarsdóttir, Margrét Jónsdóttir, 2009. Íslenska fyrir 

útlendinga, Kennslubók í málfræði. Málvísindastofnun Háskóla 

Íslands 
6. Gígja Svavarsdóttir, Gunnar Þorsteinn Halldórsson, 1993. Sagnorð í 

íslensku. Málvísindastofnun Háskóla Íslands 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Auður Einarsdóttir, 1994. Talæfingar Íslenska fyrir útlendinga. 

Málvísindastofnun Háskóla Íslands.  

2. Guðrún Helgadóttir, 1999. Ástarsaga úr fjöllunum. Vaka-Helgafel  

 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, darbas 

poromis ir grupelėmis, situacijų vaidinimas, įvairios gramatikos ir 

leksikos uţduotys, nedideli rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 
 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Islandų kalba, kultūra ir visuomenė II 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. Rasa Baranauskienė 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas pavasarį 



ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5)  

Studentams, pasirinkusiems dalyką uţ 5 kreditus, reikia atlikti maţiau 

savarankiškų uţduočių. 

Auditorinės valandos Viso dalyko 200 val. 

 Paskaitų:  

 Seminarų: 64 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 136 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Islandų kalba, kultūra ir visuomenė I 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji islandų, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

Praplėsti ţinias apie studijuojamosios kalbos šalies realijas ir ţmonių 

bendravimo ypatumus.  
Pagilinti ţinias apie svarbiausius studijuojamosios kalbos tarties, 

rašybos, gramatinių formų ir sakinio struktūros ypatumus. 

Sustiprinti pradinius bendravimo įgūdţius studijuojamąja kalba. 

 

Gebėjimai: 

Suprasti pokalbius ir tekstus, susijusius su kasdienio gyvenimo 

realijomis (apie asmenį ir šeimą, buitį, artimiausią aplinką, darbą ir 

kt.).  

Paprastomis kalbos priemonėmis papasakoti apie savo išsilavinimą, 

patirtį, artimiausią aplinką ir būtiniausius poreikius. 

Kalbėtis ir rašyti apie paprastus, paţįstamus ir įprastinius dalykus. 
Sugretinti studijuojamosios kalbos šalį su Lietuva aptartais aspektais. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Studijuojamosios kalbos tarties ir rašybos pagrindų įtvirtinimas. 

Ţodţių kirčiavimo ypatumai. Intonacijos lavinimas.  

Studijuojamosios kalbos gramatikos pagrindų įtvirtinimas. Gramatinių 

laikų ir modalumo raiška. Laikų derinimas. Vientisinio ir sudėtinio 

sakinio struktūra. Šalutinio sakinio ţodţių tvarka. Taisyklingo 

kalbėjimo įgūdţių ugdymas taikant išmoktas gramatines 

konstrukcijas.  

Studijuojamos kalbos šalies tradicijos ir papročiai, įvairūs 

visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aspektai.  

Ţodyno plėtimas bendraujant kasdienėmis temomis. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Einar Pálsson, 1988. Icelandic in Easy Stages. With Notes in 

English No. 1 Bókaútgáfan.  Mímir 
2. Ásta Svavarsdóttir, Margrét Jónsdóttir, 2009. Íslenska fyrir 

útlendinga, Kennslubók í málfræði. Málvísindastofnun Háskóla 

Íslands 

3. Gígja Svavarsdóttir, Gunnar Þorsteinn Halldórsson, 1993. Sagnorð í 

íslensku. Málvísindastofnun Háskóla Íslands 

4. Guðrún Theodórsdóttir, 2002. Learning Icelandic – Grammar 

Exercises. Mál og menning 

5. Ásta Svavarsdóttir, 1990. Æfingar. Málvísindastofnun Háskóla 

Íslands 

6.  Margrét Jónsdóttir, 1993. Æfingar. Málvísindastofnun Háskóla 

Íslands    

Papildomos literatūros sąrašas 1. Steinunn Jóhannesdóttir, 1985. Flautan og vindurinn. 
Námsgagnastofnun 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, 

individualus darbas, darbas poromis ir grupelėmis, situacijų 



vaidinimas, diskusijos, įvairios gramatikos ir leksikos uţduotys, 

nedideli rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Islandų kalba, kultūra ir visuomenė III 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. Rasa Baranauskienė 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas rudenį 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5)  

Studentams, pasirinkusiems dalyką uţ 5 kreditus, reikia atlikti maţiau 

savarankiškų uţduočių. 

Auditorinės valandos Viso dalyko 200 val. 

 Paskaitų:  

 Seminarų: 64 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 136 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Islandų kalba, kultūra ir visuomenė II 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji islandų, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 
Praplėsti ţinias apie studijuojamosios kalbos šalies visuomenę ir 

kultūrą.  

Supaţindinti su sudėtingesniais studijuojamosios kalbos gramatikos 

aspektais. 

Sustiprinti supratimo, kalbėjimo ir rašymo įgūdţius. 

Išmokyti reikšti savarankišką nuomonę studijuojamąja kalba. 

 

Gebėjimai: 

Suprasti rašytinę ir sakytinę informaciją, susijusią su ţinomomis 

temomis (apie darbą, mokymo įstaigą, namus, laisvalaikį ir kt.).  

Kurti paprastus rišlius tekstus ţinomomis temomis, atpasakoti tekstus 
ir pokalbius. 

Be išankstinio pasiruošimo bendrauti daugelyje įprastų kasdienio 

gyvenimo situacijų, trumpai pagrįsti ir paaiškinti savo nuomonę. 

Sugretinti studijuojamosios kalbos šalį su Lietuva aptartais aspektais. 



 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Tolesnis tarties įgūdţių lavinimas. Specifinių garsų tarimo 

įtvirtinimas. Intonacijos tobulinimas. 

Sudėtingesnės studijuojamosios kalbos gramatinės konstrukcijos. 

Modalumo ir apibrėţtumo raiška. Fraziniai veiksmaţodţiai. Laikų 

derinimo ir ţodţių tvarkos sakinyje įtvirtinimas.  

Ţodyno plėtimas kalbant ir rašant įvairiomis asmeninio bei 
studijuojamos kalbos šalies visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo 

temomis. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Einar Pálsson, 1988. Icelandic in Easy Stages. With Notes in 

English No. 1 Bókaútgáfan.  Mímir 

2. Ásta Svavarsdóttir, Margrét Jónsdóttir, 2009. Íslenska fyrir 

útlendinga, Kennslubók í málfræði. Málvísindastofnun Háskóla 

Íslands 

3. Gígja Svavarsdóttir, Gunnar Þorsteinn Halldórsson, 1993. Sagnorð í 

íslensku. Málvísindastofnun Háskóla Íslands 

4. Svavar Sigmundsson, 1993. Textar í íslensku fyrir erlenda stúdenta. 

Málvísindastofnun Háskóla Íslands 

5. Ásta Svavarsdóttir, 1990. Æfingar. Málvísindastofnun Háskóla 

Íslands 
6.  Margrét Jónsdóttir, 1993. Æfingar. Málvísindastofnun Háskóla 

Íslands    

Papildomos literatūros sąrašas 1. Jón Kalman Stefánsson, 2010. Harmur Englanna. Bjartur 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, 

individualus darbas, darbas poromis ir grupelėmis, situacijų 

vaidinimas, diskusijos, įvairios gramatikos ir leksikos uţduotys, 

nedideli rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit 

title) 

Islandų kalba, kultūra ir visuomenė IV 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. Rasa Baranauskienė 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

Kursas skelbiamas pavasarį 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5)  

Studentams, pasirinkusiems dalyką uţ 5 kreditus, reikia atlikti maţiau 



savarankiškų uţduočių. 

Auditorinės valandos Viso dalyko 200 val. 

 Paskaitų:  

 Seminarų: 64 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 136 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Islandų kalba, kultūra ir visuomenė III  

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji islandų, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

Praplėsti ţinias apie studijuojamosios kalbos šalies kultūrą, visuomenę 

ir jos raidą.  

Supaţindinti su sudėtingesniais studijuojamosios kalbos gramatikos 

aspektais. 
Sustiprinti supratimo, kalbėjimo ir rašymo įgūdţius. 

Išmokyti reikšti argumentuotą nuomonę studijuojamąja kalba. 

 

Gebėjimai: 

Suprasti rašytinę ir sakytinę informaciją, susijusią su ţinomomis 

temomis (apie darbą, laisvalaikį, aktualius įvykius ir kt.).  

Gan sklandţiai ir be išankstinio pasiruošimo bendrauti daugelyje 

įprastų kasdienio gyvenimo situacijų, vartojant sudėtingesnes 

raiškos priemones. 

Kurti rišlius tekstus ţinomomis temomis, išreikšti savo poţiūrį ir 

pagrįsti nuomonę.  
Aptarti studijuojamosios kalbos šalies visuomenės ypatumus. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 

Tolesnis tarties įgūdţių lavinimas. Intonacijos tobulinimas. 

Sudėtingesni studijuojamosios kalbos gramatikos aspektai. Sudurtiniai 

ţodţiai. Veiksmaţodţių junglumas. Sudėtingesni ţodţių tvarkos 

sakinyje atvejai.  

Ţodyno plėtimas skaitant, diskutuojant ir rašant apie įvairius 

studijuojamos kalbos šalies visuomeninio gyvenimo ypatumus bei 

kultūros aspektus. 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Einar Pálsson, 1988. Icelandic in Easy Stages. With Notes in 

English No. 2 Bókaútgáfan.  Mímir 

2. Ásta Svavarsdóttir, Margrét Jónsdóttir, 2009. Íslenska fyrir 

útlendinga, Kennslubók í málfræði. Málvísindastofnun Háskóla 
Íslands 

3. Svavar Sigmundsson, 1993. Textar í íslensku fyrir erlenda stúdenta. 

Málvísindastofnun Háskóla Íslands 

4. Jón Friðjónsson, 1988. Forsetningar í íslensku. Málvísindastofnun 

Háskóla Íslands  

Papildomos literatūros sąrašas 1. Höskuldur Þráinsson, 2009. Íslensk setningarfræði. 

Málvísindastofnun Háskóla Íslands 

2. Jón Ólafur Ísberg, 2009. Ísland í dag. Sveitarfélagið Árborg 

3. Þórarinn Eldjárn, 2009. Alltaf sama saga. Vaka-Helgafell.   

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, 

individualus darbas, darbas poromis ir grupelėmis, situacijų 

vaidinimas, diskusijos, įvairios gramatikos ir leksikos uţduotys, 

nedideli rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 



Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą. 

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 

 

 

Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Suomių kalba, kultūra ir visuomenė I 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. Irma Timonen, asist. Laura Sliauţienė 

 

Katedra, centras Skandinavistikos centras  

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

I 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5)  

Studentams, pasirinkusiems dalyką uţ 5 kreditus, reikia atlikti maţiau 

savarankiškų uţduočių.  

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 160 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 40 

 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Nėra 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji suomių, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Trumpai supaţindinti su studijuojamąja kalba kitų finougrų kalbų 

kontekste. 

 Suteikti pradinių ţinių apie studijuojamosios kalbos šalies realijas 

ir ţmonių bendravimo ypatumus.  

 Suteikti pradinių ţinių apie studijuojamosios kalbos tarties, 

rašybos, gramatinių formų ir sakinio struktūros ypatumus. 

 Išugdyti elementarių bendravimo įgūdţių studijuojamąja kalba. 

 

Gebėjimai: 

 Suprasti ir vartoti ţinomus posakius bei paprastas frazes 

konkrečiose kasdienėse situacijose, taikant įgytas pradines ţinias 
apie studijuojamąją kalbą ir šalies kultūrą.  

 Suprasti nesudėtingus adaptuotus tekstus ir pokalbių įrašus 

ţinomomis temomis bei perteikti jų turinį. 

 Papasakoti apie save ir paţįstamus ţmones, uţduoti asmeninio 

pobūdţio klausimų ir į juos atsakyti.  



 

  Pasiekiamas A1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Skandinavų kalbų santykiai. Kalbų situacija Šiaurės šalyse.  

 Studijuojamosios kalbos tarties ir rašybos pagrindai. Taisyklingos 

tarties ir rašybos lavinimas.  

 Studijuojamosios kalbos gramatikos pradmenys. Pagrindinės 

gramatinės formos, ţodţių jungimo principai, sakinių modeliai ir 
ţodţių tvarkos sakinyje ypatumai. Taisyklingo kalbėjimo įgūdţių 

ugdymas taikant išmoktas gramatines konstrukcijas.  

 Studijuojamos kalbos šalies realijos. 

 Ţodyno pagrindai bendraujant kasdienėmis temomis. 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. Heikkilä, S. & Majakangas, P. 2009. Hyvin menee! Suomea 

aikuisille. Helsinki: Otava. 

2. Korhonen, P. & Kunzelmann, D. 2005. Suomea jokaiseen päivään. 

Sanastoharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä 

opiskeleville. Helsinki: Finn Lectura. 

3. Berg, M. & Silfverberg, L. 1997. Kato hei. Puhekielen alkeet. 

Helsinki: Finn Lectura. 
 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Jönsson-Korhola, H. & White, L. 2004. Tarkista tästä. Suomen 

sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. Helsinki: 

Finn Lectura. 

2. Elo, T. & Probst, I. 2000. Cultura Fennica. Helsinki: WSOY. 

3. Sorjanen, T. 2008. Suomen peruskielioppi. Helsinki: Gummerus. 

4. Lieko, A. 1992. Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa 

ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura. 

5. Klinge, M. 1995. Katsaus Suomen historiaan. Helsinki: Otava. 

6. Laine, V. & Isoviita M. 1999. Suomalaisen kulttuurin opas. 

Helsinki: Tammi. 

7. Alho, O. (ed.) Finland. Acultural encyclopedia. Helsinki: Finnish 
Literature Society. 

8. Elovainio, P. et al.   Facts about Finland. 

<http://virtual.finland.fi> Helsinki: Otava. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, darbas 

poromis ir grupelėmis, situacijų vaidinimas, įvairios gramatikos ir 

leksikos uţduotys, nedideli rašto darbai. 

 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 
Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Suomių kalba, kultūra ir visuomenė II 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, Lekt. Irma Timonen, asist. Laura Sliauţienė 



vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

 

Katedra, centras Skandinavistikos centras  

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

II 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5)  

Studentams, pasirinkusiems dalyką uţ 5 kreditus, reikia atlikti maţiau 

savarankiškų uţduočių. 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 160 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 40 
 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Suomių kalba, kultūra ir visuomenė I 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji suomių, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Praplėsti ţinias apie studijuojamosios kalbos šalies realijas ir 

ţmonių bendravimo ypatumus.  

 Pagilinti ţinias apie svarbiausius studijuojamosios kalbos tarties, 

rašybos, gramatinių formų ir sakinio struktūros ypatumus. 

 Sustiprinti pradinius bendravimo įgūdţius studijuojamąja kalba. 

 

Gebėjimai: 

 Suprasti pokalbius ir tekstus, susijusius su kasdienio gyvenimo 
realijomis (apie asmenį ir šeimą, buitį, artimiausią aplinką, darbą ir 

kt.).  

 Paprastomis kalbos priemonėmis papasakoti apie savo išsilavinimą, 

patirtį, artimiausią aplinką ir būtiniausius poreikius. 

 Kalbėtis ir rašyti apie paprastus, paţįstamus ir įprastinius dalykus. 

 Sugretinti studijuojamosios kalbos šalį su Lietuva aptartais 

aspektais. 

 

   Pasiekiamas A2 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Studijuojamosios kalbos tarties ir rašybos pagrindų įtvirtinimas. 

Ţodţių kirčiavimo ypatumai. Intonacijos lavinimas.  

 Studijuojamosios kalbos gramatikos pagrindų įtvirtinimas. 

Gramatinių laikų ir modalumo raiška. Laikų derinimas. Vientisinio 

ir sudėtinio sakinio struktūra. Šalutinio sakinio ţodţių tvarka. 

Taisyklingo kalbėjimo įgūdţių ugdymas taikant išmoktas 

gramatines konstrukcijas.  

 Studijuojamos kalbos šalies tradicijos ir papročiai, įvairūs 

visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aspektai.  

 Ţodyno plėtimas bendraujant kasdienėmis temomis. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

7. Heikkilä, S. & Majakangas, P. 2009. Hyvin menee! 1. Suomea 

aikuisille. Helsinki: Otava. 

8. Kuparinen, K. & Tapaninen, T. 2008. Hyvin menee! 2. Suomea 



aikuisille. Helsinki: Otava.  

9. Korhonen, P. & Kunzelmann, D. 2005. Suomea jokaiseen päivään. 

Sanastoharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä 

opiskeleville. Helsinki: Finn Lectura. 

10. Berg, M. & Silfverberg, L. 1997. Kato hei. Puhekielen alkeet. 

Helsinki: Finn Lectura. 

Papildomos literatūros sąrašas 3. Jönsson-Korhola, H. & White, L. 2004. Tarkista tästä. Suomen 

sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. Helsinki: 
Finn Lectura. 

4. Silfverberg, L. & White, L. 2003. Supisuomea. Video. Helsinki: 

YLE/Finn Lectura. 

5. Sorjanen, T. 2008. Suomen peruskielioppi. Helsinki: Gummerus. 

6. White, L. 2004. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn 

Lectura. 

7. Lieko, A. 1992. Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa 

ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura. 

8. Klinge, M. 1995. Katsaus Suomen historiaan. Helsinki: Otava. 

9. Laine, V. & Isoviita M. 1999. Suomalaisen kulttuurin opas. 

Helsinki: Tammi. 

10. Alho, O. (ed.) Finland. Acultural encyclopedia. Helsinki: Finnish 
Literature Society. 

11. Elovainio, P. et al.   Facts about Finland. 

<http://virtual.finland.fi> Helsinki: Otava. 

12.  Skrodenis, S. 2009. Suomija ir Lietuva. Istorinių ir kultūrinių ryšių 

vagos. Suomijos ir Lietuvos kultūros fondo leidinys Nr. 3. Vilnius 

– Helsinkis:  Margi Raštai. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, 

individualus darbas, darbas poromis ir grupelėmis, situacijų 

vaidinimas, diskusijos, įvairios gramatikos ir leksikos uţduotys, 

nedideli rašto darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 
proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 
Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Suomių kalba, kultūra ir visuomenė III 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. Irma Timonen, asist. Laura Sliauţienė 

 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

III 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5)  

Studentams, pasirinkusiems dalyką uţ 5 kreditus, reikia atlikti maţiau 



savarankiškų uţduočių. 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 160 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 40 

 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Suomių kalba, kultūra ir visuomenė II 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji suomių, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi 

gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 

Tikslai: 

 Praplėsti ţinias apie studijuojamosios kalbos šalies visuomenę ir 

kultūrą.  

 Supaţindinti su sudėtingesniais studijuojamosios kalbos 

gramatikos aspektais. 

 Sustiprinti supratimo, kalbėjimo ir rašymo įgūdţius. 

 Išmokyti reikšti savarankišką nuomonę studijuojamąja kalba. 

 

Gebėjimai: 

 Suprasti rašytinę ir sakytinę informaciją, susijusią su ţinomomis 

temomis (apie darbą, mokymo įstaigą, namus, laisvalaikį ir kt.).  

 Kurti paprastus rišlius tekstus ţinomomis temomis, atpasakoti 

tekstus ir pokalbius. 

 Be išankstinio pasiruošimo bendrauti daugelyje įprastų kasdienio 
gyvenimo situacijų, trumpai pagrįsti ir paaiškinti savo nuomonę. 

 Sugretinti studijuojamosios kalbos šalį su Lietuva aptartais 

aspektais. 

 

   Pasiekiamas B1.1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Tolesnis tarties įgūdţių lavinimas. Specifinių garsų tarimo 

įtvirtinimas. Intonacijos tobulinimas. 

 Sudėtingesnės studijuojamosios kalbos gramatinės konstrukcijos. 

Modalumo ir apibrėţtumo raiška. Fraziniai veiksmaţodţiai. Laikų 

derinimo ir ţodţių tvarkos sakinyje įtvirtinimas.  

 Ţodyno plėtimas kalbant ir rašant įvairiomis asmeninio bei 
studijuojamos kalbos šalies visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo 

temomis. 

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

a. Kuparinen, K. & Tapaninen, T. 2008. Hyvin menee! 2. Suomea 

aikuisille. Helsinki: Otava.  

b. Huhta, S. & Voipio, S. 2004. Sisu, 7. Suomea toisena kielenä. 

Helsinki: Tammi. 

c. Lauranto, Y., Parviainen, A. & Rainò, P. 1994. Kiva nähdä. 

Puhutun kielen harjoituksia. Helsinki: Finn Lectura. 

d. White, L. 2004. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn 

Lectura. 

e. Laaksonen, L. & Lieko, A. 1989.  Suomen kielen äänne- ja muoto-
oppi. Helsinki: Finn Lectura. 

f. Karlsson, F. 1983. Suomen peruskielioppi. Helsinki: SKS. 

 

Papildomos literatūros sąrašas a. Heimonen, J. 1998. Suomen kielioppia edistyneille. Helsingin 

yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen julkaisuja, 16. 



Vantaa. 

b. Silfverberg, L. & White, L. 2003. Supisuomea. Video. Helsinki: 

YLE/Finn Lectura. 

c. Lehtonen, U. & Ruohonen, T. 2005. Suomen kieli kuntoon, 1. 

Helsinki: WSOY. 
d. Lehtonen, U. & Ruohonen, T. 2005. Suomen kieli kuntoon, 2. 

Helsinki: WSOY. 

e. Kankaanpää, S. (päätoim.) 2007. Kielitoimiston 

oikeinkirjoitusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 

f. Elg, A. 2006. Suomen kielen ja kulttuurin lähde. Helsinki: Edita. 

g. Molarius, P. (toim.) 1993. Suomen taide ja kulttuuri. Helsingin 

yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 
Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, 

individualus darbas, darbas poromis ir grupelėmis, tekstų skaitymas ir 

aptarimas, diskusijos, įvairios gramatikos ir leksikos uţduotys, rašto 
darbai. 

Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 

 
Dalyko sando kodas 

(Course unit code) 

 

Dalyko sando pavadinimas  

(Course unit title) 

Suomių kalba, kultūra ir visuomenė IV 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, 

vardas ir pavardė  

(Name and title of lecturer) 

Lekt. Irma Timonen, asist. Laura Sliauţienė 

 

Katedra, centras Skandinavistikos centras 

Fakultetas, padalinys Filologijos fakultetas 

Dalyko sando lygis  

(Level of course) 

BA 

Semestras 

(Semester) 

IV 

ECTS kreditai 

(ECTS credits) 

7,5 (5+2,5)  

Studentams, pasirinkusiems dalyką uţ 5 kreditus, reikia atlikti maţiau 
savarankiškų uţduočių. 

Auditorinio ir savarankiško darbo 

valandos 

Viso dalyko 200 val. 

 

 Paskaitų: 0 

 Seminarų: 160 

 Konsultacijų: 0 

 Savarankiško darbo: 40 

 

Reikalavimai  

(Prerequisites) 

Suomių kalba, kultūra ir visuomenė III 

Dėstomoji kalba 

(Language of instruction) 

Studijuojamoji suomių, lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir numatomi Tikslai: 



gebėjimai  

(Objectives and learning outcomes) 
 Praplėsti ţinias apie studijuojamosios kalbos šalies kultūrą, 

visuomenę ir jos raidą.  

 Supaţindinti su sudėtingesniais studijuojamosios kalbos 

gramatikos aspektais. 

 Sustiprinti supratimo, kalbėjimo ir rašymo įgūdţius. 

 Išmokyti reikšti argumentuotą nuomonę studijuojamąja kalba. 

 
Gebėjimai: 

 Suprasti rašytinę ir sakytinę informaciją, susijusią su ţinomomis 

temomis (apie darbą, laisvalaikį, aktualius įvykius ir kt.).  

 Gan sklandţiai ir be išankstinio pasiruošimo bendrauti daugelyje 

įprastų kasdienio gyvenimo situacijų, vartojant sudėtingesnes 

raiškos priemones. 

 Kurti rišlius tekstus ţinomomis temomis, išreikšti savo poţiūrį ir 

pagrįsti nuomonę.  

 Aptarti studijuojamosios kalbos šalies visuomenės ypatumus. 

 

 Pasiekiamas B1, 2 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 
 

Dalyko sando turinys 

(Course unit content) 
 Tolesnis tarties įgūdţių lavinimas. Intonacijos tobulinimas. 

 Sudėtingesni studijuojamosios kalbos gramatikos aspektai. 

Sudurtiniai ţodţiai. Veiksmaţodţių junglumas. Sudėtingesni 

ţodţių tvarkos sakinyje atvejai.  

 Ţodyno plėtimas skaitant, diskutuojant ir rašant apie įvairius 

studijuojamos kalbos šalies visuomeninio gyvenimo ypatumus bei 

kultūros aspektus. 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading 

list) 

1. White, L. 2004. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn 

Lectura 

2. Karlsson, F. 1983. Suomen peruskielioppi. Helsinki: SKS. 

3. Bessonoff, S.-M. & Hämäläinen, E. 2002. Kielitaitoa 

kirjoittamalla. Kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana 
kielenä opiskeleville. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos: 

Helsinki. 

4. Saunela, M.-L. 2008. Harjoitus tekee mestarin, 3. Helsinki: Art 

House. 

5. Saunela, M.-L. 2008. Harjoitus tekee mestarin, 4. Helsinki: Art 

House. 

Papildomos literatūros sąrašas 1. Karlsson, F. 1982. Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. 

Helsinki: WSOY. 

2. Alho, I. & Kauppinen, A. Käyttökielioppi. Helsinki: SKS. 

3. Hawkins, H. & Lehtonen, S. (eds) 2000. Helsinki: a literary 

companion. Helsinki: Finnish Literature Society. 

4. Kankaanpää, S. (päätoim.) 2007. Kielitoimiston 
oikeinkirjoitusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 

5. Elg, A. 2006. Suomen kielen ja kulttuurin lähde. Helsinki: Edita. 

6. Molarius, P. (toim.) 1993. Suomen taide ja kulttuuri. Helsingin 

yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 

7. Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskus. 
8. Marjomaa, U. (ed.) 2000. 100 Faces from Finland. A biographical 

kaleidoscope. Helsinki: Finnish Literature Society. 

Mokymo metodai  

(Teaching methods) 

Probleminis dėstymas, tarties ir supratimo iš klausos pratybos, 

individualus  darbas, darbas poromis ir grupelėmis, spaudos skaitymas 

ir aptarimas, televizijos laidų ir filmų perţiūros bei aptarimas, 

diskusijos, gramatinės uţduotys, argumentuojamieji rašiniai.  



Lankomumo reikalavimai (Attendance 

requirements) 

Būtina lankyti ne maţiau 65 proc. seminarų. 

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment 

requirements) 

Pateikti rašto darbai per semestrą.  

Vertinimo būdas  

(Assessment methods) 

Tarpinis testas (20 proc.) ir egzaminas raštu (40 proc.) bei ţodţiu (40 

proc.). 

Aprobuota katedros Posėdyje 2010-10-15 

Patvirtinta Studijų programos komiteto  2010-10-18 

 
 

 


