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TRUMPAI APIE MUS 

Vilniaus universiteto Skandinavistikos centre galima 
studijuoti skandinavistiką ir danų, norvegų bei švedų kalbas 
bakalauro ir magistro lygiu. 

Skandinavistika - tai skandinavų kalbų, kalbotyros, 
literatūros, istorijos ir kultūros studijos.  

Nuo 2011 mokslo metų priimame studentus į atnaujintas 
studijų programas: 

- skandinavistiką kaip pagrindinę studijų kryptį (su 
švedų arba norvegų kalbos specializacija) ir  

- skandinavistiką kaip gretutinę kryptį (tiems, kas bus 
įstojęs į kitas studijų programas, bet šalia savo programos 
norės studijuoti skandinavistiką). 

Jeigu jus domina galimybės studijuoti Skandinavistikos 
centre, kviečiame sekti mūsų Centro naujienas internete 
(http://www.skandinavistika.flf.vu.lt) ir dalyvauti VU Atvirų 
durų dienose bei Aukštųjų mokyklų mugėse.  

2009 m. atlikta Skandinavistikos centro studentų ir 
absolventų apklausa. Su jos rezultatais ir išsamia analize 
galima susipažinti mūsų interneto svetainėje. 

Skandinavistikos centro interneto svetainėje taip pat rasite 
daugiau informacijos apie studijų programas.  

 

Skandinavistika kaip pagrindinė studijų kryptis 

Skandinavistikos bakalauro programos tikslas yra sudaryti 
studentams sąlygas tapti profesionaliais skandinavistikos 
srities specialistais.  

 

Programa siekiama ugdyti studijuojamos skandinavų kalbos 
gebėjimus, suteikti žinių apie Skandinavijos regiono kalbas, 
literatūrą, kultūrą, istoriją, geografiją, sudaryti galimybę 
susipažinti su socialinės, politinės, ekonominės šio regiono 
raidos ir dabarties aktualijomis, suteikti mokslinio požiūrio į 
kalbą, literatūrą, kultūrą pagrindus.  

Į studijų programą integruota profesinė praktika leis išmėginti 
ir įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias, suteiks 
praktinių gebėjimų. 

Taikome studijų metodus, ugdančius studentų kritinį 
mąstymą ir savarankiškumą, atvirumą kitoms kultūroms, 
toleranciją kito nuomonei. 

Programoje sudaroma galimybė greta skandinavistikos 
studijų pasirinkti kitos krypties gretutines studijas. 

 

Skandinavistika kaip gretutinė studijų kryptis 

Jei nusprendėte stoti į kitą studijų programą, prisiminkite, 
kad Skandinavistikos centras siūlo galimybę pasirinkti 
Skandinavistiką kaip gretutinę studijų kryptį ir įgyti dvigubą 
bakalauro laipsnį. Šioje programoje, be pasirinktos (švedų, 
norvegų arba danų, o ateityje ir suomių) kalbos, galėsite 
studijuoti Skandinavijos regiono politinius, ekonominius ir 
kultūrinius aspektus. Skandinavistikos gretutinių studijų 
modulius sudaro tie patys dalykai, kurie dėstomi 
Skandinavistikos bakalauro programos studentams, tik jų 
yra šiek tiek mažiau. Taigi visų pasirinktų dalykų mokysitės 
kartu su pagrindinės krypties studentais skandinavistais.  



Praktiniai skandinavų kalbų kursai 

Be skandinavistikos programos, Skandinavistikos centras 
visiems VU studentams kaip laisvuosius dalykus siūlo 
praktinius danų, islandų, norvegų, suomių ir švedų kalbų ir 
kultūrų kursus, trunkančius 2-4 semestrus. Jie leidžia 
pasiekti A2 (I–II sem.) arba B1 (III–IV sem.) kalbos mokėjimo 
lygį. Šie kursai yra labai populiarūs, juos renkasi įvairiausių 
specialybių studentai: filologijos, istorijos, komunikacijos, 
teisės, medicinos, informatikos ir kitų. 

 
 

Ką galėsi dirbti baigęs Skandinavistikos studijas? 

Šiuo metu mūsų buvę studentai dirba įvairiose ministerijose, 
universitetuose lektoriais, Europos Komisijos vertėjais, itin 
daug – skandinavų institucijų padaliniuose Lietuvoje ir 
privačiose skandinavų kompanijose (kultūros darbuotojais, 
konsultantais, administratoriais, projektų vadovais, 
informacijos vadybininkais, tarptautiniais koordinatoriais), 
kalbų mokymo centruose, bankuose, taip pat žurnalistais, 
laisvai samdomais vertėjais. 

 

Kodėl verta studijuoti Skandinavistikos centre? 

- tai viena iš populiariausių VU siūlomų studijų programų; 

- čia kalbame lietuviškai, angliškai, daniškai, islandiškai, 
norvegiškai, švediškai ir suomiškai, dėstomos senoji islandų 

ir gotų kalbos; kalbų mokomės modernioje audiovizualinėje 
laboratorijoje; 

- dažnai kviečiame žinomus profesorius iš Skandinavijos ir 
kitų šalių, rengiame susitikimus su skandinavų rašytojais; 

- nuolat vyksta įvairūs seminarai, konferencijos ir Centro 
metinės šventės, dalyvaujame įvairiuose projektuose; 

- praktiškai visi studentai per studijų metus išvyksta į 
Skandinavijos universitetus ir į vasaros kalbų kursus pagal 
Erasmus programą arba įvairius projektus;  

- turime specializuotą biblioteką – naujausius vadovėlius, 
grožinės literatūros ir vertimų kolekciją, žodynus, įvairių 
mokslo ir meno sričių literatūrą. Tai didžiausia šios srities 
biblioteka Lietuvoje;  

- bendradarbiaujame su kolegomis iš Aarhuso, Berlyno, 
Geteborgo, Helsinkio, Kopenhagos, Lundo, Maskvos, Oslo, 
Reikjaviko, Sankt Peterburgo, Stokholmo, Upsalos ir kitų 
universitetų;  

- mūsų veiklą remia Danijos Mokslo ministerija, Islandijos 
Švietimo ministerija, Norvegijos Užsienio reikalų ministerija, 
Švedijos institutas, Sigurdo Nordalio institutas Islandijoje, 
Šiaurės šalių Ministrų Taryba. 

 

2011 m. siūlomos studijų programos: 

Bakalauro 
Skandinavistika (švedų kalba; norvegų kalba) 
Skandinavistika kaip gretutinės studijos (švedų, norvegų 
arba danų kalba) 
Magistro 
Skandinavistika 
Skandinavistikos modulis kitos krypties magistrantams 
Skandinavistika ir Europos studijos (nauja tarpdisciplininė 
programa) 

 

Konkursiniai mokomieji dalykai:  

Egzaminai: lietuvių kalba, užsienio kalba, istorija; 
Metinis pažymys: antroji užsienio kalba arba gimtoji kalba. 



 
 
 

Dėstomi dalykai: 
Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių kalba; 
kitų skandinavų kalbų pagrindai;  
Skandinavijos šalių istorija;  
senosios skandinavų literatūros įvadas;  
senoji islandų kalba;  
skandinavų literatūra;  
skandinavų kalbotyra;  
Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis;  
skandinavų ir keltų religija ir mitologija;  
Skandinavijos kinematografija;  
Skandinavijos kultūros istorija;  
Skandinavijos antropologija;  
Skandinavijos kultūros kanonai;  
Skandinavijos šalys tarptautinių santykių sistemoje; 
kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos geografija ir kt.  
 
Iš studentų apklausos apie studijas Skandinavistikos 
centre: 

- Daug dėstytojų iš užsienio, nuostabūs dėstytojai katedroje. 
Tik įstojus supranti, kad skandinavistikos centras ypatingas ir tai 
jaučiasi kiekviename žingsnyje visus ketverius metus. Jokių 
priekaištų, nes jei tik atsiranda kokių problemų, jas iškart 
bandoma spręsti ir ieškoti studentams palankių sprendimų. 

 
- Man labai patinka Skandinavistikos centro dėstytojų 

požiūris į dėstymą: diskusijos, analizė, koncentracija ties 
suvokimu, ne „kalimu“, mokymas argumentuoti, išreikšti savo 
mintis ir kuriama maloni atmosfera paskaitų ir seminarų metu. 

 
- Labai džiaugiuosi, kad yra galimybė susitikti su 

skandinavų rašytojais, klausytis paskaitų apie Skandinaviją. 
Manau, kad tokie renginiai buria universiteto bendruomenę ir 
universitetas tampa daugiau nei „sunkesne mokykla“, kur tik 
ateini, pasėdi, parašai ir išeini. 

Kontaktai: 
 

Adresas: 
Vilniaus universitetas 

Skandinavistikos centras 
Universiteto g. 5 
LT-01513 Vilnius 

Lietuva 
 

Telefonai: 
+370-5-2687235 
+370-5-2687234 

Faksas: 
+370-5-2687235 

 
El. paštas: 

administratorė  
liana.simanskiene@flf.vu.lt 

 
Internete: 

www.skandinavistika.flf.vu.lt 
www.facebook.com/skandinavistikos.centras 

 

 


