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1. Nutarimas dėl studijų programos teikimo (patvirtinimo) 
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2. Programos aprašymas 

2.1. Programos poreikio pagrindimas 

Nauja skandinavistikos bakalauro pakopos programa Skandinavistika parengta siekiant pakeisti nuo 

1997 metų Vilniaus universiteto (toliau – VU) Filologijos fakulteto Skandinavistikos katedros 

(vėliau – Skandinavistikos centro) vykdomą bakalauro pakopos programą Skandinavų 

(švedų/norvegų/danų) filologija. Tiek buvusioji, tiek naujoji studijų programa yra vienintelės tokio 

pobūdţio programos Lietuvoje. Kituose Lietuvos universitetuose tokios programos nėra vykdomos, 

esama tik praktinės skandinavų kalbos kursų Vytauto Didţiojo, Klaipėdos ir Šiaulių universitetuose. 

Imtis reformos nuspręsta nepaisant to, kad Skandinavų filologija (kuri savo ruoţtu pakeitė dar 

anksčiau, nuo 1990 m. vykdytą  Lietuvių filologijos programos variantą su skandinavų filologijos 

specializacija) tapo viena iš populiariausių VU programų. Laikas tada visiškai naujai programai 

Lietuvoje įdiegti buvo palankus, nes po nepriklausomybės atkūrimo vienu iš svarbiausių Lietuvos 

valstybės tikslų buvo glaudūs ryšiai su Skandinavijos šalimis. Tokios studijos turėjo gerą 

perspektyvą – kultūrinė niša plačiąja šio ţodţio prasme buvo praktiškai neuţpildyta. Lietuvoje 

nebuvo gerų skandinavų kalbų ţinovų, nebuvo profesionalių skandinavistų, lingvistų arba 

literatūrologų, trūko groţinės literatūros vertimų. Didelį susidomėjimą nauja programa rodė ir dideli 

stojimo konkursai (ţr. 1 lent.).  

 

Priė- 

mimo 

metai  

Dalyvavusių skaičius  Konkursas  Dalyvavusių 

skaičius 

papildomame 

priėmime  

Priimtųjų skaičius  

pagrindinis priėmimas  
pagrindinis 

priėmimas  

pagrindinis 

priėmimas  
visi priėmimai  

I prioritetu  
I-VI priori- 

tetu  

bet kuriuo priori- 

tetu  

I 

priori- 

tetu  

I-VI 

priori- 

tetu  

bet 

kuriuo 

priori- 

tetu  

   

I 

priori- 

tetu  

I-VI 

priori- 

tetu  

bet 

kuriuo 

priori- 

tetu  

   

vyrų  moterų  
iš 

viso  
vyrų  moterų  

iš 

viso  
vyrų  moterų  

iš 

viso  
   vyrų  moterų  

iš 

viso  
   vyrų  moterų  

iš 

viso  

 

2000 (danų)  8  86  94  42  465  507  66  573  639  6.27  40.67  55.20  0  4  4  14  16  16  2  15  17  

2002 (švedų) 3  145  148  75  620  695  160  1104  1264  9.25  54.31  108.50  0  0  0  14  17  17  0  17  17  

2004 (danų)  10  102  112  45  457  502  102  882  984  8.62  38.62  75.69  0  0  0  10  16  16  0  16  16  

2006 (švedų) 10  87  97  39  346  385  64  536  600  6.47  25.67  40.00  0  0  0  12  16  16  1  15  16  

2007 (norvegų) 16  59  75  40  276  316  66  381  447  5.77  24.31  34.38  0  0  0  15  17  17  2  15  17  

2008(danų)  8  62  70  45  263  308  67  412  479  4.67  22.93  38.60  0  0  0  11  16  16  1  15  16  

1 lentelė. Priėmimo į Skandinavų filologijos programą statistika. 

Programos realizavimas reikalavo didelių pastangų, bet buvo pasiekta svarių rezultatų. Per šį 

laikotarpį parengta 15 Skandinavų filologijos bakalaurų laidų (dalis jų tęsė studijas 

magistrantūroje), apgintos daktaro disertacijos, išplėtoti tarptautiniai ryšiai, patenkinti darbo rinkos 
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poreikiai – skandinavų filologijų absolventai dirba praktiškai visose skandinaviškose institucijose ar 

įmonėse Lietuvoje ir dalyvauja praktiškai visų lietuviškų institucijų veikloje skandinavų šalyse. 

Reikia paminėti, kad šalia skandinavų filologijos programų Skandinavistikos centras (anksčiau 

katedra) rūpinasi skandinavų kalbų dėstymu visame Vilniaus universitete: kasmet buriamos grupės 

įvairių programų studentų (matematikų, filologų, medikų, teisininkų, tarptautinių santykių studijų 

studentų etc., Filologijos fakultete vadinamų „antrakalbiais“) studijuoti danų, islandų, norvegų ir 

švedų (prie kurių šiek tiek vėliau pridėta ir suomių) kalbas kaip pasirenkamą ar laisvą dalyką. Baigę 

šiuos mūsų centro organizuojamus kursus, daug kas iš studentų gauna galimybę studijuoti savo 

studijų kryptį Skandinavijos universitetuose. Daugelį šių studentų domina platesnės 

skandinavistikos studijos. 

Imtis reformos labiausiai paskatino nuolat atliekama studijų programų sandaros ir vykdymo sąlygų 

analizė bei  filologinio profilio programų pokyčiai pasaulyje. Tiek iš gerai paţįstamų Centro 

partnerių vykdomų programų, tiek iš kitų universitetų filologinių programų šiandieninės struktūros 

aiškiai matyti, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius humanitarinės studijos universitetuose 

gerokai pasikeitė. Matomiausiu poslinkiu veikiausiai laikytinas kultūros studijų integravimas. 

Rengiant naują programą, atlikta programos silpnųjų ir stipriųjų pusių analizė ir išanalizuota 

skandinavistinių programų raida kituose Europos universitetuose.
1
 Taip pat remtasi buvusių ir 

esamų Centro studentų apklausos duomenimis – išanalizuoti programos turinio vertinimai ir 

studentų siūlymai bei pageidavimai. Šiame naujos programos apraše šiek tiek remiamasi studentų 

apklausos rezultatus apibendrinusia ataskaita; visą jos tekstą galima rasti Skandinavistikos centro 

interneto svetainėje
2
. 

Iš pastebėtų Skandinavų filologijos programos trūkumų kaip pagrindinius galima paminėti: 

o per didelį auditorinio darbo krūvį, 

o netolygų savarankiško ir auditorinio darbo santykį, 

o programų perkrovą trumpai studijuojamomis įvairiosiomis disciplinomis, 

o per menkas galimybes studentams laisvai pasirinkti norimus dalykus, 

o netinkamą studijų krypties ir bendrauniversitetinių bei bendrafilologinių dalykų santykį, 

                                                
1 Daug naudos davė  Skandinavistikos centro organizuotos tarptautinės konferencijos Skandinavistika ne Skandinavijoje 

(2005), dalyvaujant daugelio Europos bei JAV ir Kanados  universitetų, kur dėstoma skandinavistika, atstovams bei  

Moduliai ir modeliai. Universitetinės studijų programos (2008), dalyvaujant skandinavų šalių, Didţiosios Britanijos bei 

kt. ES šalių atstovams 
2
 „Skandinavų filologijos ir skandinavų kalbų kursų programų (1991–2009) vertinimas. Buvusių ir esamų 

Skandinavistikos centro studentų apklausa“, Tyrimo ataskaita, projektą rėmė specialioji EEE ir Norvegijos finansinių 

priemonių programa ir Vilniaus universitetas, 2009, p. 47. Prieiga internete: 

http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/naujienos/naujiena/115/ 

http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/naujienos/naujiena/115/
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o (kai kuriais atvejais) pasenusius dėstymo metodus, per menką studento kūrybingumo ir 

savarankiškumo skatinimą. 

Kaip studijų krypties programos vykdymo privalumai, į kuriuos, be abejonės, orientuotasi 

reformuojant programą, minėtini: 

o geras kalbinis studentų skandinavistų parengimas, 

o studijų programos komiteto lankstumas taikantis prie individualių studentų poreikių, 

o nuolatiniai kviestinių profesorių vizitai, 

o galimybė dėstytojams kelti kvalifikaciją Skandinavijos ir kituose uţsienio 

universitetuose, 

o galimybė studentams staţuotis Skandinavijoje. 

Skandinavistikos bakalaurų ir magistrantūros programų galimybių analizė taip pat parodė, kad 

tikslinga išnaudoti augantį susidomėjimą regionistika ir papildyti programą kultūros ir visuomenės 

tyrimų disciplinomis. Tą patvirtina ir minėtos mūsų studentų apklausos duomenys: nors dabartinę  

bakalaurų programą, kaip visumą, dauguma absolventų įvertino gerai (per 60 proc.), o 12 proc. 

puikiai, itin svarbiu dalyku studentai laiko galimybę studijuojant derinti įvairius dalykus.  

Naujojoje Skandinavistikos pagrindinių studijų programoje išlaikoma visa geriausia patirtis, 

sukaupta esamojoje Skandinavų filologijos programoje – kalbų, kalbotyros ir literatūros studijos, bet 

tuo pačiu orientuojamasi ir į Skandinavijos regiono, kultūrų bei visuomenės studijas. Geras kalbinis 

ir kultūrinis parengimas buvo ir turėtų likti viena iš stipriųjų mūsų programos pusių. Tai atitinka ir 

ES papildomų uţsienio kalbų mokymo, daugiakalbystės skatinimo politiką, Lietuvos švietimo ir 

kalbų mokymo strategijas, kaimynų kalbų mokėjimo poreikį Lietuvos darbo rinkoje, kurioje 

nemaţą investuotojų dalį sudaro skandinavai. 

Nauja studijų reforma leidţia pertvarkyti auksčiau minėtus programos trūkumus ir panaudoti gerai 

ţinomų kitų Europos universitetų studijų programų sudarymo principus: sumaţinti dėstomų dalykų 

kiekį, tuo pačiu suintensyvinant atskirų dalykų dėstymą, suteikti studentams galimybę derinti 

įvairius dalykus.  
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Naujos, platesnės orientacijos Skandinavistikos bakalauro programos, kurioje numatyta galimybė 

derinti dvi studijų kryptis, prasmingumą patvirtina ir tam tikri LR Statistikos departamento 

pateikiami ekonominiai rodikliai (ţr. 1 pav.), iš kurių matyti, kad Skandinavijos šalys uţima stabilią 

vietą tarp uţsienio investuotojų Lietuvoje. 

Galima sakyti, kad esant glaudţiam ekonominiam bendradarbiavimui su šiuo regionu, egzistuoja ir 

specialistų, išmanančių regiono kalbas, sociokultūrinį kontekstą poreikis, tad skandinavistikos 

absolventams atsiveria įvairios profesinės veiklos galimybės.  

Rengiant ir tobulinant studijų programą vadovautasi šiais dokumentais: 

 2009 m. balandţio 30 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu Nr. XI-242;  

 Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandţio 9 d. įsakymu Nr.V-501;  

 Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2010 m. birţelio 3 d. įsakymu Nr. V- 826;  

 Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2009 m. geguţės 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1026;  

 Ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir jo atitikties Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams studijų programoms nustatymo 

metodiniais nurodymais, patvirtintais Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. kovo 3 d. 

įsakymu Nr. 1-01-18 (2010-12-20 Nr. 1-01-163)  

 2009 m. ECTS naudotojo vadovu (ECTS Users„ Guide) URL: http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf [ţiūrėta 2011-01-17].  

 2004 m. Dublino aprašais (Shared „Dublin‟ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and 

Third Cycle Awards). URL: http://www.uni-due.de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf 

[ţiūrėta 2011-01-17] 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf
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2.2. Programos tikslai (ugdomos kompetencijos) ir numatomi studijų rezultatai 

Skandinavistikos bakalauro studijų programos tikslas yra sudaryti sąlygas studentams įgyti 

pirmosios pakopos humanitarinį išsilavinimą − būsimosios darbinės veiklos ir tolimesnių studijų 

pagrindą. Programa siekiama, kad studentai visapusiškai išmanytų Skandinavijos regioną ir būtų 

pasirengę dirbti skandinavų kalbos ir tarpkultūrinio išmanymo reikalaujančiose srityse, taip pat tęsti 

studijas humanitarinių ir socialinių mokslų magistrantūroje.  Įvardytą tikslą galima detalizuoti taip, 

išryškinant šiuos ţinių ir supratimo, jų taikymo, sprendimų priėmimo bei gebėjimų komunikuoti ir 

savarankiškai mokytis aspektus (Numatomi studijų rezultatai pateikiami 2 lent., juos formuluojant 

remtasi „ECTS naudotojo vadovu“ (2009) ir „Dublino aprašais“ (2004)). 

Ţinios ir supratimas. Skandinavistikos absolventai įgis ţinių apie Skandinavijos regiono kalbas, 

literatūrą, kultūrą, istoriją, geografiją, taip pat turės galimybę susipaţinti su socialinės, politinės, 

ekonominės šio regiono raidos ir dabarties aktualijomis. Jie taip pat įgis mokslinio poţiūrio į kalbą, 

literatūrą, kultūrą pagrindus: susipaţins su svarbiausiomis šių sričių teorijomis ir moksliniais 

metodais. Absolventams bus suteikta tvirtą europinį svetimosios kalbos mokėjimo lygį B2 

atitinkanti vienos kurios skandinavų kalbos komunikacinė kompetencija, t.y. supratimas (klausymas 

ir skaitymas), kalbėjimas (bendravimas ir informacijos pateikimas ţodţiu) ir rašymas; jie taip pat 

bus įgiję kitų skandinavų kalbų supratimo gebėjimų. 

Taikymas. Įgytas skandinavų kalbos ţinias ir Skandinavijos kaip regiono kultūrinio, ekonominio, 

politinio savitumo supratimą absolventai gebės taikyti ne tik skaitydami, referuodami ir kurdami 

įvairių ţanrų (spaudos ir dalykinius) tekstus, bendraudami  skandinavų kalbomis oficialiose ir 

neoficialiose situacijose raštu ir ţodţiu, dirbdami daugiakultūrėje aplinkoje, bet ir analizuodami 

kalbos ir literatūros reiškinius, taip pat Skandinavų šalių realijas, su jomis susijusius reiškinius, 

pasitelkę įvairius metodus atlikdami nesudėtingus empirinius tyrimus. 

Sprendimų priėmimas. Konkrečioms problemoms spręsti absolventai gebės sisteminti ir kritiškai 

vertinti informaciją apie Skandinavijos regioną, kūrybingai dirbdami šiuolaikinės daugiakalbės ir 

daugiakultūrės visuomenės gerovei.  

Gebėjimas komunikuoti. Absolventai gebės savo ţinias ir tyrimų rezultatus pateikti įvairiose 

auditorijose – specialistų ir nespecialistų: kalbininkų, politikų; studentų, mokinių; plačiosios 

visuomenės.  

Mokymosi gebėjimai. Absolventai bus pasirengę savarankiškai gilinti skandinavų kalbos ir 

kultūros ţinias bei lavinti kalbinės veiklos ir tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimus, gebės rinkti, 

sisteminti ir kritiškai vertinti studijoms ir darbui reikalingą informaciją. 
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2 lentelė. Numatomi studijų rezultatai 

 
Kodas Ţinios  Kodas Praktiniai gebėjimai

1
 

A1 
Skandinavų kalbų struktūrinės 

ypatybės bei raida. 
 C1 

Lygį B2 atitinkanti vienos kurios 

skandinavų kalbos komunikacinė 

kompetencija ir vertimo pradmenys, 
gebėjimas komunikuoti specialaus 

išmanymo nereikalaujančią informaciją 

raštu ir ţodţiu. Kitų skandinavų kalbų 
supratimo kompetencija. 

 

A2 
Skandinavų literatūros raida, jos 

specifika ir universalijos.  
 C2 

Gebėjimas naudotis informacinėmis 

technologijomis. 
 

A3 
Skandinavijos regiono kultūros, 
visuomenės, istorijos ir geografijos 

ypatumai.  

 C3 

Tarpkultūrinės komunikacijos 

kompetencija − gebėjimas atlikti 
tarpininko vaidmenį tarp gimtosios ir 

Skandinavijos (bei kitų šalių) kultūrų. 

 

A4 
Kalbotyros ir kalbos mokslinių 
tyrimų metodų pagrindai 

 
 C4 

Gebėjimas tinkamai pateikti atliktų tyrimų 

ir uţduočių rezultatus. A5 
Literatūros teorijos ir jos mokslinių 

tyrimų metodų pagrindai 

A6 Bendroji erudicija 

Kodas 
Paţintiniai, tiriamieji 

gebėjimai
2
 

 Kodas 
Universalieji (perkeliamieji) 

gebėjimai
3
 

B1 
Paţinti ir mokytis tyrinėti 
Skandinavijos regioną, jo šalių 

kultūrą, kalbas ir visuomenes. 

 D1 

Analitiniai gebėjimai: gebėjimas apdoroti 

įvairią informaciją,  kritiškai mąstyti, 
mokytis kelti mokslines ir praktines 

problemas ir jas analizuoti. 

 

B2 

 

 

Rinkti ir interpretuoti relevantiškus 

studijuojamo dalyko duomenis, 
išmokti naudotis studijuojamo 

dalyko teorine literatūra ir taikyti jo 

tyrimo metodus, atliekant 
nesudėtingus mokslinius ir 

taikomuosius tyrimus.  

 

 D2 

Socialiniai ir komunikaciniai gebėjimai, 
tolerancija, gebėjimas pasiskirstyti 

funkcijas ir atsakomybę  

dirbant projektinį ir grupinį darbą.  
 

 D3 

Retoriniai gebėjimai: gebėjimas raštu ir 

ţodţiu perteikti informaciją, idėjas, 

problemas ir sprendimus. 
 

 D4 

Moralinė atsakomybė ir etikos 

reikalavimų paisymas. 

 

 D5 

Gebėjimas efektyviai funkcionuoti 

darbinėje ir akademinėje aplinkoje, 

planuoti savo veiklą. 
 

1
 – gebėjimai, reikalingi sėkmingai specialisto praktinei veiklai ir ţinių taikymui praktiniams tikslams 

pasiekti 

2 
–  gebėjimai, reikalingi įvairių objektų sandarai bei savybėms paţinti, reiškinių prieţastims bei 

dėsningumams suvokti 
3 
– gebėjimai, kurie naudojami ne tik toje veiklos srityje, kuriai per studijų programą rengiamasi 
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3 lentelė. Studijų programos ir privalomųjų dalykų siekinių sąsajos 

 
Seme

-stras 
Studijų dalyko pavadinimas Ţinios (A) Paţintiniai 

gebėjimai 

(B) 

Praktiniai 

gebėjimai (C) 

Perkeliamieji 

gebėjimai (D) 

  
1 

 

2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

I Kalbotyros įvadas  X  X X  X X X X X X X X X X X X 

 Bendrauniversitetinis I3      X       X X X X X 

 

Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba kultūra ir visuomenė I/IV 

X  X   X X  X X X X X X X X X 

 Skandinavijos šalių istorija   X   X X X   X X X X X X X 

II 
 

Literatūros teorijos įvadas 

 X   X X X X  X  X X X X X X 

 Bendrauniversitetinis II4      X       X X X X X 

 Skandinavų filologijos įvadas X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė II/IV 

X  X X  X X  X X X X  X X X X 

III Senosios skandinavų literatūros 
įvadas 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Šiuolaikinė 
švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė III/IV 

X X X X  X X  X X X X X X X X X 

IV Skandinavų literatūra X X X  X X X X X X X X X X X X X 

 Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV  

X X X X  X X   X X X X X X X X 

V Skandinavų kalbotyra I  X   X  X X X  X  X X X X X X 

 Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, stilistika ir vertimas I/III 

X X X X  X X X X X X X X X X X X 

VI Skandinavų kalbotyra II  X   X  X X X  X  X X X X X X 

 Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, stilistika ir vertimas II/III  

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

VII Kitų skandinavų kalbų pagrindai 

ir kultūrinis kontekstas  

X X X X  X X  X X X  X X X X X 

 Tiriamasis projektas studijuojama 

kalba5 

     X X X X X X X X X X X X 

VIII Bakalauro baigiamasis darbas 
6
      X X X X X X X X X X X X 

 Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, stilistika ir vertimas III/III 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Skandinavijos demokratijos ir 

gerovės modelis 

  X   X X X  X X X X X X X X 

 

                                                
3 Bendrauniversitetinio dalyko tikslas – formuoti pasaulėţiūrą ir lavinti bendrąją erudiciją, ugdyti akademinio diskurso 

gebėjimus, o konkretūs siekiniai priklausys nuo dalyko. 
4 Ţr. ankstesnę pastabą 
5 A-siekiniai priklausys nuo studento pasirinktos srities ir temos. 
6 Ţr. ankstesnę pastabą 
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4 lentelė. Studijų programos ir pasirenkamųjų dalykų siekinių sąsajos 

 
Studijų dalyko pavadinimas Ţinios (A) Paţintiniai 

gebėjimai 

(B) 

Praktiniai 

gebėjimai (C) 

Perkeliamieji 

gebėjimai (D) 

 
1 

 

2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Senoji islandų kalba X X X X  X X X X  X X X X X X X 

Keltų religija ir mitologija  X X X  X X X X X X X X X X X X 

Lyginamoji keltų ir 

skandinavų mitologija 

X X X X X X X X X  X X X X X X X 

Skandinavijos 

kinematografija 

X  X   X X X X  X X X X X X X 

Skandinavijos kultūros 

istorija 

X X X   X X X X  X X X X X X X 

Skandinavijos antropologija: 

šiuolaikinių visuomenių 

kokybiniai tyrimai 

  X   X X X X X X X X X X X X 

Skandinavijos kultūros 

kanonai 

 X X  X X X X X X X X X X X X X 

H. C. Andersenas ir 

skandinavų pasakos pasaulis 

X X X  X X X X X X X X X X X X X 

Sintetinis Karen Blixen 

pasaulis 

 X X  X X X X X  X X X X X X X 

Skandinavų kriminalinė 

literatūra 

 X X  X X X X X X X X X X X X X 

Novelės teorija ir 

skandinavų novelės raida 

X X X  X X X X X X X X X X X X X 

Senoji skandinavų literatūra 

I 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Senoji skandinavų literatūra 

II 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Kultūrinė ir ekonominė 

Skandinavijos geografija 

X X X   X X X X  X X X X X X X 

Skandinavijos šalys 

tarptautinių santykių 
sistemoje 

  X   X X X  X X X X X X X X 

Kalba (suomių, ,  šiuol. 
islandų , anglų, ispanų, 

lotynų, ir t.t.) 

X
7 

X8 X9 X  X X X X
10 

 X X X X X X X 

 

 

                                                
7 Jei kalba skandinavų. 
8 Ţr. ankstesnę pastabą. 
9 Ţr. ankstesnę pastabą. 
10 Ţr. ankstesnę pastabą. 
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5 lentelė. Studijų programos siekinių sąsajos su numatomais dalyko rezultatais bei studijų ir 

studentų pasiekimų vertinimo metodais 
Programos 

studijų 

rezultatai  

Numatomi studijų dalykų 

rezultatai 
Studijų metodai 

Studento pasiekimų vertinimo 

metodai 

1. Ţinios 

Skandinavijos regiono 

kalbos, kultūros, istorijos ir 

visuomenės raidos ir 

aktualijų išmanymas. 

Paskaitos, įvairių 

informacijos šaltinių ir 

teorinės lit. studijavimas ir 

aptarimas per seminarus, 

savarankiški individualūs 

ir grupės darbai, atliktų 

uţduočių pristatymas 

auditorijai.  

Kolegiškas vertinimas (studentai 

komentuos vieni kitų darbą, dalyvaus 

dalykinėje diskusijoje), dėstytojo 

komentarai visai grupei ir individualiai, 

testai, kontroliniai darbai.  

2. Paţintiniai 

gebėjimai 

Paţinti ir suprasti 

Skandinavijos kultūros ir 

visuomenės reiškinius, 

identifikuoti ir kelti 
mokslines studijuojamos 

srities problemas, kritiškai 

vertinti gaunamus rezultatus. 

Individualūs ir grupiniai 
mokslo tiriamieji rašto 

darbai, uţduotys 

diskusijoms per seminarus 

(diskusijos grupėse ir 

auditorijoje su dėstytoju). 

 

Atliktų uţduočių vertinimas ir 
komentavimas (daugelyje kursų 

studentai gauna dėstytojų atsiliepimus 

apie savo pasiekimus/atliktą uţduotį ir 

gali konstruktyviai panaudoti kritiką 

rengdamiesi baigiamajam egzaminui), 

studento aktyvumo vertinimas per 

seminarus. 

 

3. Praktiniai 

gebėjimai 

 

Komunikacinė 

studijuojamos skandinavų 

kalbos kompetencija ir 

vertimo pradmenys, 

tarpkultūrinė komunikacinė  

kompetencija, atliktų tyrimų 

rezultatų pateikimo ir 

informacijos sklaidos 

kompetencija. 

Informacinių technologijų, 

kalbos mokymo programų, 
darbo audiovizualinėje 

laboratorijoje taikymas. 

Savarankiško darbo 

rezultatų pristatymas 

ţodţiu, raštu ir 

daugialypės terpės 

(multimedijos) formomis.  

Skandinavistikos centro 

internetinės svetainės 

plėtra ir dalyvavimas 

socialiniuose ir 
profesiniuose tinkluose.   

 

Testai, vertimo uţduotys, savarankiškų 
uţduočių vertinimas. Daugelyje dalykų 

semestro metu atliktų uţduočių 

vertinimai yra baigiamojo egzamino 

paţymio dalis.  

 

 

 

4. 

Universalieji 

gebėjimai 

Analitiniai gebėjimai, 

socialiniai įgūdţiai 

(gebėjimas dirbti projektinį 

darbą, dalyvauti dalykinėse 

diskusijose), retoriniai 

gebėjimai, savarankiškumas, 

etikos supratimas, efektyvus 

veiklos ir laiko planavimas. 

 

 

Ţr. viską aukščiau. 

 

 

Ţr. viską aukščiau. 

    

 

Bendra 

informacija 

 

Visi dalykai dėstomi 

derinant paskaitas, 

seminarus ir struktūruotą 

(kontroliuojamą) 

savarankišką darbą. 
Kiekvienas dalykas 

studentams sudarys 

sąlygas aktyviai reikšti 

nuomonę, ugdyti 

savarankiškumą ir kritinius 

gebėjimus bei taikyti 

įgytas ţinias praktiškai. 

Visi dalykai vertinami baigiamojo 

egzamino paţymiu. Dalyje kursų 

taikomas tarpinis (iai) vertinimas (ai) ir 

išvedamas paţymių vidurkis, 

atsiţvelgiant į dalyvavimą seminaruose. 
Per baigiamąjį egzaminą daugiausia 

egzaminuojama raštu, tačiau kai 

kuriuose kursuose taip pat vyksta 

pokalbis su studentu. Privalomųjų 

dalykų (ypač modulių) egzaminą kai 

kuriais atvejais priima ir vertina visa 

dėstytojų grupė. Kalbų egzaminai vyksta 

ir raštu, ir ţodţiu, juos priima ir vertina 

dėstytojų grupė. Baigiamajame (VIII 

semestro) kalbos egzamine paprastai 

dalyvauja ekspertas iš kito universiteto. 
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Programoje numatyti studijų metodai (ţr. 5 lent.) ir mokymo procese pasitelkiama dalykinė 

medţiaga leis informuoti studentus apie naujausius studijuojamos krypties pasiekimus, uţtikrins 

studentams galimybes išsiugdyti profesionalų poţiūrį į darbą, kritinį mąstymą ir savarankiško 

problemų sprendimo kompetencijas, taip pat skatins atvirumą kitoms kultūroms, toleranciją kito 

nuomonei ir gebėjimą argumentuoti savąją. Į studijų programą integruota profesinė praktika leis 

absolventams išmėginti ir įtvirtinti studijų procese įgytas teorines ţinias.  

 

2.3. Numatomų studentų skaičius ir studijų eiga 

Iki šiol į skandinavų filologijos programą kasmet buvo priimama po 15–18 kurios nors vienos 

kalbos (švedų, norvegų ar danų) pagrindinės studijų krypties studentų, o kas ketvirti metai daroma 

vienerių metų pertrauka. Skandinavų, kaip kitos uţsienio kalbos, laisvieji ir pasirenkamieji kursai 

siūlomi kasmet. Pagal naujos programos modelį ruošiamasi kasmet priimti apie 18 studentų į 

Skandinavistiką kaip pagrindinę studijų kryptį, siūlant pasirinkti vieną iš 2 ar 3 skandinavų kalbų. 

Ateityje numatoma, atitinkamai reformavus programą, siūlyti ir suomių kalbos specializuotą kryptį 

(šiuo metu suomių kalbos studijos realizuojamos programos Lietuvių filologija ir uţsienio kalba 

rėmuose). Taigi, vienus metus bus siūloma stoti į, pavyzdţiui, švedų arba norvegų specializaciją, o 

kitus – į danų arba suomių ar pan., priklausomai nuo Centro galimybių ir būsimų studentų 

prioritetų. Kalbos pratybos vyks atskirai, o kiti (teoriniai) dalykai sujungus įvairių kalbų grupių 

studentus. 

Skandinavistikos programos naujovė – kalbų kursų pradinę dalį (Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir visuomenė I-IV) dėstyti neskirstant studentų į 

pagrindinės ar gretutinės studijų krypties bei į tuos, kurie pasirinko skandinavų kalbas kaip laisvai 

pasirenkamus dalykus, kaip buvo daroma iki šiol. Tokio principo laikomasi daugelyje Europos 

universitetų: studijuodami kartu, vieni studentai mokosi kalbą kaip dalį savo studijų krypties, kiti – 

renkasi kalbų kursų dalis pagal norą ir galimybes. VU kitų studijų programų studentai galės 

pasirinkti skandinavų kalbas kaip laisvai pasirenkamus dalykus (nuo 2 iki 4 semestrų) arba kaip 

gretutinės studijų krypties sudedamąją dalį. Kol programa visiškai nauja, planuoti tikslų studentų 

skaičių sunku, bet kadangi dabar skandinavų (ir suomių) kalbas kaip laisvai pasirenkamus dalykus 

kasmet renkasi apie 100 studentų, planuojame, kad kartu su specialybės studentais kalbų studijas 

pradės apie 120 studentų. Dalis kitų studijų programų studentų apsiribos kalbų kursais, kiti, 

pasirinkdami ir teorinius kursus kartu su pagrindinės krypties studentais, baigs skandinavistiką kaip 

gretutinę studijų kryptį. Tokie studentai galės vienu ar kitu būdu tęsti studijas ir Skandinavistikos 
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magistrantūroje (ţr. naują Skandinavistikos magistrantūros programą). Suprantama, kad kol turime 

studentų srautus, studijuojančius pagal senas programas, ir kol nusistovės nauja studijų tvarka, bus 

taikomos pereinamojo laikotarpio taisyklės. 

Informacija apie studijų programą taip bus teikiama keliais lygmenimis: nuo centralizuoto Studijų 

direkcijos Akademinio konsultavimo sektoriaus  ir Filologijos fakulteto dekanato iki 

skandinavistikos programos komiteto narių ir Studentų atstovybės paskirtų studentų kuratorių. 

Skandinavistikos centras skiria savo studentams ypatingai daug dėmesio, nuolat konsultuodamas 

juos visais su studijomis susijusiais klausimais: studijų eiga, taisyklėmis ir galimybėmis, o 

kiekvienai studentų grupei būna paskirtas dėstytojas-kuratorius. 

Informaciją apie studijų procesą (studijų kalendorių, paskaitų, sesijų tvarkaraščius, 

pasirenkamuosius ir laisvuosius dalykus, rezultatų vertinimo tvarką), dalinių studijų uţsienyje 

galimybes, studijų įmokas, stipendijas, studijų finansavimą studentams paprastai teikia Filologijos 

fakulteto studijų koordinatorės ir akademinių reikalų prodekanė. Aktuali informacija nuolat 

skelbiama ir atnaujinama VU Filologijos fakulteto svetainėje  ir VU svetainėje. Kiekvienam 

studentui siunčiami pranešimai VU elektroniniu paštu ir VU informacinėje sistemoje. Ateinančio 

semestro tvarkaraščiai skelbiami įpusėjus einamajam studijų semestrui (pvz., rudens semestro 

tvarkaraštis – balandţio mėnesį, kad studentai galėtų iš anksto rinktis pasirenkamuosius ir 

laisvuosius dalykus).  

Akademinio konsultavimo sektorius sukūrė internetinę svetainę adresu http://www.klausk.vu.lt/, 

kurioje teikiama informacija visais su studijomis susijusiais klausimas. Į klausimus internetu atsako 

Studijų direkcijos ir fakultetų dekanatų darbuotojai. Tai patogu, nes nebūtina kreiptis konsultacijos 

per priėmimo valandas.  

Apie konkrečius studijų programos tikslus ir studijų rezultatus, studijų dalykų turinį, karjeros 

galimybes studentus konsultuos programą kuruojantys dėstytojai skandinavistai, ne tik paskyrę 

priėmimo laiką, kuomet studentai gali kreiptis konsultacijos, bet ir tarp paskaitų, bet kuriuo metu. 

Priėmimas į VU pirmosios pakopos studijas skelbiamas VU svetainėje ties nuoroda 

"Stojantiesiems" >"Priėmimas": http://www.vu.lt/lt/studijos/stojantiesiems/priemimas/ 

Priėmimo sąlygos: konkursinis balas sudaromas iš 3 brandos egzaminų įvertinimų (lietuvių k. – 0,4, 

uţsienio kalbos – 0,2, istorijos – 0,2) ir vieno mokomojo dalyko metinio įvertinimo (kitos uţsienio 

kalbos – 0,2). Su atrinktais studentais gali būti organizuojamas motyvacinis pokalbis. 

http://www.vu.lt/lt/studijos/stojantiesiems/priemimas/
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2.4. Programos sandara  

2.4.1. SKANDINAVISTIKA kaip pagrindinė studijų kryptis 

Bakalauro programą Skandinavistika sudaro trys pagrindinės dalykų grupės: 

Studijų krypties dalykai, į kuriuos įeina skandinavų kalbų kursai Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir visuomenė I-IV
11

 (nuo 1 iki 4 semestro) ir 

Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, stilistika ir vertimas I-III (5, 6 ir 8 semestre); du 

įvadiniai bendrafilologiniai dalykai Kalbotyros įvadas ir Literatūros teorijos įvadas (pirmais studijų 

metais), papildyti skandinavistikos krypties seminarais; privalomieji skandinavistikos krypties 

dalykai Skandinavijos šalių istorija (1 semestre), Skandinavų filologijos įvadas, Senosios 

skandinavų literatūros įvadas (2 semestre), Skandinavų literatūra  (4 semestre), Skandinavų 

kalbotyra I-II (5 ir 6 semestre), Kitų skandinavų kalbų pagrindai ir kultūrinis kontekstas (7 

semestre), Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis (8 semestre). Septintame semestre 

studentai rašo Tiriamąjį projektą studijuojama kalba, pasirinkdami juos dominančią sritį (darbas 

rašomas arba individualiai, arba kaip grupinis projektas), o aštuntame – Bakalauro baigiamajį 

darbą. Į tiriamojo projekto kursą įtraukta ir praktinės kalbos paskaitų apie mokslinio stiliaus 

reikalavimus, taip pat individualios ar projekto darbo grupės konsultacijos. Programoje atsisakyta 

kursinio darbo rašymo, tačiau į visus teorinius kursus integruoti projektai ar esė kaip dalis 

atsiskaitymo. Taip pat studentai turi pasirinkti maţiausiai 4 specializuotus teorinius kursus, kurie 

programoje pateikiami sąraše A: Senoji islandų kalba, Keltų religija ir mitologija, Lyginamoji keltų 

ir skandinavų mitologija, Skandinavijos kinematografija, Skandinavijos kultūros istorija, 

Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių visuomenių kokybiniai tyrimai, Skandinavijos kultūros 

kanonai, Novelės teorija ir skandinavų novelės raida, H.C. Andersenas ir skandinavų pasakos 

pasaulis, H.Ibseno seminaras: H.Ibseno dramų pasaulis, Sintetinis Karen Blixen pasaulis, 

Skandinavų kriminalinė literatūra, Senoji skandinavų literatūra I-II, Kultūrinė ir ekonominė 

Skandinavijos geografija, Skandinavijos šalys tarptautinių santykių sistemoje. Šie kursai skirstomi 

pagal rudens ir pavasario semestrus, ne visi išvardyti kursai vyks vienu metu (kiekvienas dėstytojas 

siūlys juos per skirtingus semestrus pagal savo galimybes), gali būti pakeitimų pagal Centro 

galimybes. Sąrašas nėra baigtinis, bet nuolat pildomas pagal galimybes. Centras tikisi ir glaudaus 

bendradarbiavimo su kitais fakultetais (jau pradėta bendradarbiauti su TSPMI) ir universitetais,  

papildyti sarašą kursais iš politologijos ir kitų sričių. Studentai turi galimybę pasirinkti kursus 

pradedant nuo antrų studijų metų.  

                                                
11 Kaip minėta, suomių studijas planuojama reformuoti; ateityje jos taps dalimi Skandinavistikos krypties studijų. 
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Bendrauniversitetiniai dalykai, programos sąraše įvardinti kaip Bendrauniversitetinis I-II, Centro 

rekomenduojami kursai: Filosofijos įvadas ir Mokslinio darbo rašymas. 

Laisvai pasirenkami dalykai, kuriuos studentai gali pasirinkti iš visų VU skelbiamų kursų. 

Kadangi studentai daţnai nori studijuoti dar vieną kalbą, kad būtų patogiau orientuotis, pasirinkimo 

galimybės nurodomos sąraše B: Kalba (suomių, šiuolaikinė islandų, anglų, ispanų, lotynų, ir tt.). 

Taip pat studentai gali rinktis papildomų dalykų iš jau minėto sąrašo A arba laisvai C: Laisvai 

pasirenkamas dalykas. Taigi studentai patys susidaro likusią studijų dalį iš sąrašų A, B ir C.  

Programos kursai numatomi 7,5 ECTS kreditų apimties, kad studentai galėtų įsigilinti į 

studijuojamą discipliną dirbdami ne tik auditorijose, bet ir savarankiškai. Kursai jungiami į 

modulius, ţr. ţemiau. Visi dalykai baigiami egzaminu. Egzaminas suprantamas plačiąją prasme – 

tai nėra tik egzaminas raštu ar ţodţiu, bet ir kaupiamasis vertinimas (atsiskaitymai semestro metu), 

ir projektas, ir rašto darbas ir kt. Visa tai aprašyta dalykų programose. Vartojant sąvoką 

„egzaminas“ turima omeny, kad studento pasiekimai vertinami paţymiu, o ne įskaita. 

Bakalauro darbo rašymo procesas programoje koordinuojamas planingai derinant savarankišką 

darbą ir individualias bei grupės konsultacijas. Darbų temos aptariamos, nelaukiant 8 semestro, 

numatomos individualios bakalauro darbo rašymo konsultacijos su pasirinktu darbo vadovu ir (jei 

yra) konsultantu. Darbai periodiškai aptariami auditorijoje su vadovu ir kolegų grupe. Bakalauro 

darbas pristatomas tradicinėje Centro studentų baigiamųjų darbų (bakalauro ir magistrų) 

konferencijoje, rengiamoje su kolegomis iš Tartu ir Latvijos universitetų pavasario semestro 

pabaigoje.  

Baigus 2 ir 3 kursus studentams vasaros metu privaloma atlikti  po 1 mėnesio darbo praktiką, 

atsiskaitymas uţ ją integruotas į atitinkamus kalbos kursus (ţr. ţemiau). Praktiką numatoma atlikti 

vasaros metu įvairiose įstaigose, bendradarbiaujančiose su Skandinavijos šalimis Lietuvoje, tame 

tarpe ir gidavimo praktiką turizmo agentūrose. Organizuojant praktikos vietas, planuojama 

bendradarbiauti su socialiniais partneriais, tame tarpe Šiaurės kraštų informacijos biuru, Švedijos 

prekybos rūmais ir pan., neformaliais Centro partneriais įvairioms veikloms – Šiaurės šalių 

ambasadomis, Danijos kultūros institutu.  Taip pat tikimės organizuoti praktikos vietas savo 

ilgamečių partnerių Skandinavijos šalyse pagalba – Švedijos institutu, Danijos ir Norvegijos 

švietimo ministerijomis  ir pan. 

 

Programos vidinė struktūra: 

Privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų santykis kreditais programoje atrodo taip: 
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Privalomieji dalykai: 150 kreditų, iš jų studijuojama kalba ir tiriamasis darbas studijuojama kalba 

su integruota praktika (8 semestrai x 7,5 kred.) – 60 kreditų. (Praktika integruota į kursus: 

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

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, stilistika ir vertimas I/III, II/III ir Tiriamasis projektas 

studijuojama kalba, po 4 kreditus kiekviename kurse, iš viso praktiką sudaro 16 kreditų, jie įeina į 

minėtą 60 kreditų skaičių). 

Papildomieji dalykai: 75 kred., iš jų studijų krypties pasirenkamieji dalykai iš sąrašo A: 

maţiausiai 30 kreditų; laisvai pasirenkamieji dalykai (sąrašai A, B ir C): iki 45 kreditų. 

Bakalauro darbas: 15 kreditų. 
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SKANDINAVISTIKOS bakalauro studijų programa (4 metai, 240 kreditų) 

kai studentas nesirenka gretutinių studijų: skandinavistikos bakalauro laipsnis 

Bendrasis SKANDINAVISTIKA (165-225 kr.) PASIRENKAMIEJI (iki 45 kr.)) 

universitetinis 

lavinimas (BUL) 
PRIVALOMIEJI PASIRENKAMIEJI A BA darbas 

PASIRENKAMIEJI 

B 

PASIRENKAMIEJI 

C (LAISVIEJI) 

 

15 kr. 

 

135 kr. 

 

30-75 kr. 

 

15 kr. 

 

iki 45 kr. 

(jei iš A sąrašo renkasi tik minimumą)) 

 

 

 

kai studentas pasirenka gretutines studijas (pvz., istoriją): skandinavistikos ir istorijos bakalauro laipsnis 

 

Bendrasis SKANDINAVISTIKA (165 kr.) GRETUTINĖS STUDIJŲ KRYPTIS (60 kr.) 

universitetinis 

lavinimas (BUL) 
PRIVALOMIEJI PASIRENKAMIEJI A BA darbas 

Privalomieji, pasirenkamieji, baigiamasis 

projektas 

 

15 kr. 

 

 

135 kr. 

 

15 kr. 

 

15 kr. 

 

60 kr. 

 

 

Pagal ŠMM, studijų krypties dalykai turi sudaryti ne maţiau kaip 165 kreditus. 

Programoje: 165 kreditai (135 kreditų sudaro privalomieji studijų krypties dalykai (be bakalauro 

darbo), ir Centras rekomenduoja maţiausiai 30 kreditų paimti iš pasirenkamųjų studijų krypties 

dalykų, skirtų gilesnei specializacijai (iš sąrašo A). Į šiuos 165 kreditus įeina ir 15 kreditų apimties 

bendrafilologinių dalykų blokas: du įvadiniai bendrafilologiniai dalykai Kalbotyros įvadas ir 

Literatūros teorijos įvadas (pirmais studijų metais), papildyti skandinavistikos krypties seminarais. 

Bendrieji universitetinių studijų dalykai turi sudaryti 15 kreditų, programoje taip ir yra. 

Vadovaujantis VU Bendrojo universitetinio lavinimo koncepcija, sudaromas visam Universitetui 

bendras BUL modulių sąrašas, iš kurio studentas renkasi modulius savo nuoţiūra, sukaupdamas 

programoje numatytą BUL skiriamų kreditų skaičių. Kadangi BUL modulių apimtis gali būti kita 

nei 7,5 kr., studentui bus taikoma 15 BUL kreditų metinė norma, o jis galės pasirinkti, pvz., 10 BUL 

kreditų rudenį, sukaupdamas perteklių, o pavasario semestre studijuoti 5 kr. BUL, arba atvirkščiai. 

Dalykai, skirti gilesnei specializacijai arba laisvai pasirenkami studijų dalykai (tarp jų iš kitų 

krypčių (šakų), arba bendrieji universitetinių studijų dalykai ir t.t.) turi sudaryti ne daugiau kaip 60 

kreditų. Programoje 30 kreditų studentai pasirenka iš pasirenkamųjų studijų krypties dalykų, skirtų 

gilesnei specializacijai (iš sąrašo A). Laisvai pasirenkami dalykai sudaro iki 45 kreditų. 

Bakalauro darbui  turi buti skirta ne maţiau kaip 12 kreditų, programoje jam numatyta 15 kreditų. 
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Skandinavistikos studijos + kita gretutinė studijų kryptis (šaka) 

Pagal naują studijų programų tvarką, studentai turi galimybę pasirinkti gretutinę studijų kryptį 

(šaką) ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį. Gretutinės krypties (šakos) modulis, kurį turi sudaryti 60 

kreditų, gali būti pasirinktas iš bet kurio fakulteto.  

Jeigu Skandinavistikos specialybės studentai renkasi kitą gretutinę studijų kryptį (šaką), iš 

pasirenkamų specializacijos dalykų (sąrašas A) jie renkasi 2 kursus (2 x 7,5) uţ 15 kreditų.Jų 

programa atrodo taip: 

Bendrieji universitetinių studijų dalykai: 15 kreditų. 

Pagrindinės Skandinavistikos studijų krypties dalykai: 165 kreditai.  

135 kreditus sudaro privalomieji dalykai ir 15 kredito sudaro pasirenkamieji dalykai (iš sąrašo A). 

Dar 15 kreditų sudaro skandinavistikos bakalauro baigiamasis darbas*. Iš viso – 165 kreditų.  

Gretutinės studijų krypties dalykai: 60 kreditų 

Pastaba: pagrindinės ir gretutinės krypties (šakos) baigiamiesiems darbams (projektams) studentams 

rekomenduojama rinktis tokias temas, kad darbai vienas kitą logiškai papildytų, atskleistų 

tarpdisciplinines sąsajas. Skandinavistui, pasirinkusiam gretutines studijas, gretutinės krypties 

studijų baigiamojo darbo ar projekto apimtį ir jam keliamus reikalavimus nustato tos pagrindinių 

studijų programos, kuriai priklauso greturinės studijos, komitetas. Pvz., jei gretutinės studijos yra 

istorijos krypties, reikalavimus baigiamajam projektui nustato istorijos studijų programos komitetas. 

Toliau pateikiamas Skandinavistikos bakalauro programos modelio aprašas. 

1 semestras 

 

Sando 

Kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Kalbotyros įvadas 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Bendrauniversitetinis I 7,5        200 E 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių 

kalba, kultūra ir visuomenė I/IV 

7,5   160    40 200 E 

 Skandinavijos šalių istorija 7,5 32  16    152 200 E 

 Iš viso: 30        800  

 
2 semestras 

Sando 

Kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Literatūros teorijos įvadas 7,5 26 26 48    100 200 E 

 Bendrauniversitetinis II 7,5        200 E 

 Skandinavų filologijos įvadas 7,5 16 16 48    120 200 E 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė II/IV 

7,5   160    40 200 E 

 Iš viso: 30        800  
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3 semestras 

 

Sando 

Kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Senosios skandinavų literatūros įvadas 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė III/IV 

7,5   160    40 200 E 

*** Pasirenkamieji  dalykai (A, B, C) 15         E 

 Iš viso: 30        400  

 
 Pasirenkamieji dalykai ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

A. Senoji islandų kalba 7,5 16 32 16    136 200 E 

 Keltų religija ir mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 H.Ibseno seminaras: H.Ibseno dramų 

pasaulis 

7,5 16 16 32    136  E 

 Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių 

visuomenių kokybiniai tyrimai 

7,5 24  32    144 200 E 

 H. C. Andersenas ir skandinavų pasakos 

pasaulis 

7,5 50 25 24    101 200 E 

 Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos 

geografija 

7,5  8 32    160 200 E 

 Skandinavijos šalys tarptautinių santykių 

sistemoje 

7,5 32 8 32    128 200 E 

B. Kalba (suomių, šiuol. islandų, anglų, 

ispanų, lotynų, ir tt.) 

7,5   64    136 200 E 

C. Laisvai pasirenkamas dalykas           

Iš viso 
III sem.                                

                                                                30           

Pastaba: III-VII semestrų metu studentai turi pasirinkti bent 3 (pasirinkusiems Skandinavistikos studijas + kita 

gretutinė specialybę – bent 2) dalykus iš sąrašo A 
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4 semestras 

 

Sando 

Kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Skandinavų literatūra 7,5 24 25 50    101 200 E 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV 

7,5   160    40 200 E 

*** Pasirenkamieji  dalykai (A, B, C) 15         E 

 Iš viso: 30          

 
 Pasirenkamieji dalykai ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

A. Senoji islandų kalba 7,5 16 32 16    136 200 E 

 Keltų religija ir mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 H.Ibseno seminaras: H.Ibseno dramų 

pasaulis 

7,5 16 16 32    136 200 E 

 Skandinavijos kultūros istorija 7,5         E 

 Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių 

visuomenių kokybiniai tyrimai 

7,5 24  32    144 200 E 

 Skandinavijos kultūros kanonai 7,5 50 25 24    101 200 E 

 Novelės teorija ir skandinavų novelės 

raida 

7,5         E 

 H. C. Andersenas ir skandinavų pasakos 

pasaulis 

7,5 50 25 24    101 200 E 

 Sintetinis Karen Blixen pasaulis 7,5 24 25 50    101 200 E 

 Senoji skand. literatūra I 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Senoji skand. literatūra II 7,5 32 16 32    120  E 

 Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos 

geografija 

7,5  8 32    160 200 E 

 Skandinavijos šalys tarptautinių santykių 

sistemoje 

7,5 32 8 32    128 200 E 

B. Kalba (suomių, šiuol. islandų, anglų, 

ispanų, lotynų, ir tt.) 

7,5   64    136 200 E 

C. Laisvai pasirenkamas dalykas           

Iš viso 

IV sem. 

                                                                30           

Pastaba: III-VII semestrų metu studentai turi pasirinkti bent 3 (pasirinkusiems Skandinavistikos studijas + kita 

gretutinė specialybę – bent 2) dalykus iš sąrašo A 
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5 semestras 

 

Sando 

Kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Skandinavų kalbotyra I 7,5 16 16 32    136 200 E 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, stilistika ir vertimas I/III 

7,5   128    72 200 E 

*** Pasirenkamieji  dalykai (A, B, C) 15         E 

 Iš viso: 30          

 
 Pasirenkamieji dalykai ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

A. Senoji islandų kalba 7,5 16 32 16    136 200 E 

 Keltų religija ir mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 Lyginamoji keltų ir skandinavų mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 Skandinavijos kultūros istorija 7,5         E 

 Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių 

visuomenių kokybiniai tyrimai 

7,5 24  32    144 200 E 

 Skandinavijos kultūros kanonai 7,5 50 25 24    101 200 E 

 H.Ibseno seminaras: H.Ibseno dramų 

pasaulis 

7,5 16 16 32    136  E 

 Novelės teorija ir skandinavų novelės 

raida 

7,5 24 25 50    101 200 E 

 H. C. Andersenas ir skandinavų pasakos 

pasaulis 

7,5 50 25 24    101 200 E 

 Sintetinis Karen Blixen pasaulis 7,5 24 25 50    101 200 E 

 Skandinavų kriminalinė literatūra 7,5 50 25 24    101 200 E 

 Senoji skandinavų literatūra I 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Senoji skandinavų literatūra II 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos 

geografija 

7,5  8 32    160 200 E 

 Skandinavijos šalys tarptautinių santykių 

sistemoje 

7,5 32 8 32    128 200 E 

B. Kalba (suomių, šiuol. islandų, anglų, 

ispanų, lotynų, ir tt.) 

7,5   64    136 200 E 

C. Laisvai pasirenkamas dalykas           

Iš viso 

V sem. 

                                                                30           

Pastaba: III-VII semestrų metu studentai turi pasirinkti bent 3 (pasirinkusiems Skandinavistikos studijas + kita 

gretutinė specialybę – bent 2) dalykus iš sąrašo A 
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6 semestras 

 

Sando 

Kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Skandinavų kalbotyra II 7,5 16 16 32    136 200 E 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, stilistika ir vertimas II/III 

7,5   128    72 200 E 

*** Pasirenkamieji  dalykai (A, B, C) 15         E 

 Iš viso: 30          

 
 Pasirenkamieji dalykai ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

A. Senoji islandų kalba 7,5 16 32 16    136 200 E 

 Keltų religija ir mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 Lyginamoji keltų ir skandinavų mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 Skandinavijos kinematografija 7,5  16 32    152 200 E 

 Skandinavijos kultūros istorija 7,5 16 16 16     200 E 

 Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių 

visuomenių kokybiniai tyrimai 

7,5 24  32    144 200 E 

 Skandinavijos kultūros kanonai 7,5 50 25 24    101 200 E 

 H.Ibseno seminaras: H.Ibseno dramų 

pasaulis 

7,5 16 16 32    136  E 

 Novelės teorija ir skandinavų novelės 

raida 

7,5 24 25 50    101 200 E 

 H. C. Andersenas ir skandinavų pasakos 

pasaulis 

7,5 50 25 24    101 200 E 

 Sintetinis Karen Blixen pasaulis 7,5 24 25 50    101 200 E 

 Skandinavų kriminalinė literatūra 7,5 50 25 24    101 200 E 

 Senoji skandinavų literatūra I 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Senoji skandinavų literatūra II 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos 

geografija 

7,5  8 32    160 200 E 

 Skandinavijos šalys tarptautinių santykių 

sistemoje 

7,5 32 8 32    128 200 E 

B. Kalba (suomių, šiuol. islandų, anglų, 
ispanų, lotynų, ir tt.) 

7,5   64    136 200 E 

C. Laisvai pasirenkamas dalykas           

Iš viso 

VI sem. 

                                                                30           

Pastaba: III-VII semestrų metu studentai turi pasirinkti bent 3 (pasirinkusiems Skandinavistikos studijas + kita 

gretutinė specialybę – bent 2) dalykus iš sąrašo A 
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7 semestras 

 

Sando 

Kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Kitų skandinavų kalbų pagrindai ir 

kultūrinis kontekstas 

7,5  16 64    120 200 E 

 Tiriamasis projektas studijuojama kalba 7,5  60 32    108 200 E 

*** Pasirenkamieji  dalykai (A, B, C) 15         E 

 Iš viso: 30          

 
 Pasirenkamieji dalykai ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

A. Senoji islandų kalba 7,5 16 32 16    136 200 E 

 Keltų religija ir mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 Lyginamoji keltų ir skandinavų mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 Skandinavijos kinematografija 7,5  16 32    152 200 E 

 Skandinavijos kultūros istorija 7,5 16 16 16     200 E 

 Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių 
visuomenių kokybiniai tyrimai 

7,5 24  32    144 200 E 

 Skandinavijos kultūros kanonai 7,5 50 25 24    101 200 E 

 Novelės teorija ir skandinavų novelės 

raida 

7,5 24 25 50    101 200 E 

 H. C. Andersenas ir skandinavų pasakos 

pasaulis 

7,5 50 25 24    101 200 E 

 Sintetinis Karen Blixen pasaulis 7,5 24 25 50    101 200 E 

 Skandinavų kriminalinė literatūra 7,5 50 25 24    101 200 E 

 H.Ibseno seminaras: H.Ibseno dramų 

pasaulis 

7,5 16 16 32    136 200 E 

 Senoji skandinavų literatūra I 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Senoji skandinavų literatūra II 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos 

geografija 

7,5  8 32    160 200 E 

 Skandinavijos šalys tarptautinių santykių 

sistemoje 

7,5 32 8 32    128 200 E 

B. Kalba (suomių, šiuol. islandų, anglų, 

ispanų, lotynų, ir tt.) 

7,5   64    136 200 E 

C. Laisvai pasirenkamas dalykas           

Iš viso 

VII 

sem. 

                                                                30           

Pastaba: III-VII semestrų metu studentai turi pasirinkti bent 3 (pasirinkusiems Skandinavistikos studijas + kita 

gretutinė specialybę – bent 2) dalykus iš sąrašo A 

 
8 semestras 

 

Sando 

Kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Bakalauro baigiamasis darbas 15         G 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, stilistika ir vertimas III/III 

7,5   96    104 200  

 Skandinavijos demokratijos ir gerovės 

modelis 

7,5 32  32    136 200 E 

                                                        Iš viso: 30          
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Taigi, pirmuosius studijų metus sudaro privalomieji dalykai: bendrauniversitetinis modulis, 15 

kreditų; bendrafilologinis modulis (Kalbotyros įvadas ir Literatūros teorijos įvadas), 15 kreditų; 

pasirinktos kalbos modulis (Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir visuomenė I-

II/IV), 15 kreditų, bei Skandinavistikos istorinių pagrindų modulis (Skandinavijos šalių istorija ir 

Skandinavų filologijos įvadas), 15 kreditų. 

Antruosius metus – privalomieji dalykai: pasirinktos kalbos modulis (Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir visuomenė III-IV/IV), 15 kreditų; ir Skandinavų 

literatūros istorijos ir teorijos pagrindų modulis (Senosios skandinavų literatūros įvadas ir 

Skandinavų literatūra), 15 kreditų; bei pasirenkamieji dalykai, 30 kreditų. 

Trečiuosius metus – privalomieji dalykai: pasirinktos kalbos modulis (Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, stilistika ir vertimas I-II/III), 15 kreditų; ir Skandinavų 

kalbotyros modulis (Skandinavų kalbotyra I-II), 15 kreditų; bei pasirenkamieji dalykai, 30 kreditų. 

Ketvirtuosius metus – privalomieji dalykai: pasirinktos kalbos modulis (Tiriamasis projektas 

studijuojama kalba ir  Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, stilistika ir vertimas III/III), 

15 kreditų; ir bendrasis Skandinavijos kultūros ir politikos modulis (Kitų skandinavų kalbų 

pagrindai ir kultūrinis kontekstas ir Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis), 15 kreditų; 

bakalauro darbas, 15 kreditų. 

Pastaba: III-VII semestrų metu studentai turi pasirinkti bent 3 (pasirinkusiems Skandinavistikos 

studijas + kita gretutinė specialybę – bent 2) dalykus iš sarašo A. 

Programoje taip pat bus sudaroma galimybė studentams studijuoti uţsienio mokslo institucijų 

Skandinavistikos centruose, išvykstant pagal ERASMUS mainų programas ir ilgalaikių mainų 

programų sutartis. Centras rekomenduoja vykti studijoms į Skandinavijos universitetus po 2 kurso. 

(Skandinavistikos centras turi uţmezgęs gerus ilgalaikius ryšius su daugeliu universitetų 

Skandinavijos šalyse: Stokholmo, Upsalos, Kopenhagos, Oslo, Bergeno ir kitais). Išvykdamas 

dalinių studijų į uţsienį, studentas suderina su Skandinavistikos programos komitetu uţsienio 

universitete numatytą studijų planą, kad būtų ugdomos programoje reikalaujamos kompetencijos. 

Uţsienio universitete pagal suderintą studijų planą pasiekti studijų rezultatai bus įskaityti VU. 
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2.4.2. Skandinavistika kaip gretutinės studijų krypties galimybė 

Kaip buvo minėta, studentų apklausa
12

 parodė, kad kai kurie kitų specialybių studentai, iki šiol 

studijavę skandinavų kalbas kaip laisvąjį arba pasirenkamąjį dalyką, yra suinteresuoti mokytis 

skandinavistikos kaip gretutinės specialybės, jeigu būtų suteikta tokia galimybė. Iki šiol šių studentų 

skandinavų kalbų ir kitų kursų pasirinkimo galimybės buvo itin ribotos – neuţtekdavo laisvų 

kreditų tęsti kalbų studijas, be to, nebuvo galimybės praplėsti skandinavistikos studijų dalį. 

Galimybė bakalauro pakopos studijose pasirinkti gretutinę specialybę numatyta Švietimo 

ministerijos dokumentuose, jai turi būti skirta 60 kreditų.  

Įregistravus ir pradėjus vykdyti Skandinavistikos bakalauro studijų programą, ateityje numatoma, 

atlikus visus reikalingus procedūrinius formalumus (patvirtinus VU gretutinių studijų tvarką, iš 

skandinavistikos kaip pagrindinės krypties programos išskyrus branduolį, sudarantį 

skandinavistikos kaip gretutinės studijų krypties programą ir patvirtinus ją VU Senate bei 

atitinkamu įrašu paţymėjus gretutinės krypties galimybę prie vykdomos Skandinavistikos 

programos Mokymo ir studijų programų registre), skandinavistikos studijas galima būtų siūlyti ir 

kitų krypčių studentams. 

Parengtas naujas Skandinavistikos gretutinės specialybės modulis būtų skirtas tiems įvairių 

specialybių studentams, kurie be kalbos studijų, norėtų gauti ţinių apie Skandinavijos regioną, kaip 

vieną iš gana didelės įtakos Baltijos šalių plėtrai turintį ekonominį, politinį ir kultūrinį vienetą ar 

tiesiog besidomintys kaimyninių šalių kultūra ir visuomene.  

Programą sudaro privalomieji kursai (30 kreditų): Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, 

kultūra ir visuomenė I–IV (kaip minėta, suomių kalba pateikiama kaip ateities perspektyva). 

Studentai taip pat turi pasirinkti 3 dalykus iš kitų skandinavistinių dalykų sąrašo (22,5 kreditų). Mes 

rekomenduojame rinktis iš Skandinavistikos krypties privalomųjų dalykų sąrašo bei pasirenkamų 

kursų sąrašo A. Skandinavistikos kaip gretutinės studijų krypties baigiamajam tiriamajam projektui 

būtų skirta 7,5 kr..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 ţr. auksčiau minėtą „Skandinavų filologijos ir skandinavų kalbų kursų programų (1991–2009) vertinimas. Buvusių ir 

esamų Skandinavistikos centro studentų apklausa“, Tyrimo ataskaita, projektą rėmė specialioji EEE ir Norvegijos 

finansinių priemonių programa ir Vilniaus universitetas, 2009, p. 47. Prieiga internete: 

http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/naujienos/naujiena/115/ 

 

http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/naujienos/naujiena/115/
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SKANDINAVISTIKA kaip gretutinės studijos (xxx ir skandinavistikos bakalauras) 

 

SKANDINAVISTIKA (60 kr.) 

 

\PRIVALOMIEJI 

 

PASIRENKAMIEJI  

Iš kitų skandinavistikos krypties privalomųjų ar A 

sąrašo 

 

 

Baigiamasis projektas 

 

30 kr. 

 

 

22,5 kr. 

 

7,5 kr. 
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Toliau pateikiamas Skandinavistikos, kaip gretutinės studijų krypties, modelio aprašas.  

 

Sando 

Kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė I/IV 

7,5   160    40 200 E 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė II/IV 

7,5   160    40 200 E 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė III/IV 

7,5   160    40 200 E 

 Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* 

kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV 

7,5   160    40 200 E 

 Privalomieji dalykai 30          

 

 
 Pasirenkamieji dalykai ECTS Kontaktinis darbas Savarankiškas 

darbas 

Iš viso 

valandų 

A 

P K S Pr L Prk 

 Skandinavijos šalių istorija 7,5 32  16    152 200 E 

 Skandinavų filologijos įvadas 7,5 16 16 48    120 200 E 

 Senosios skandinavų literatūros įvadas 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Skandinavų literatūra 7,5 24 25 50    101 200 E 

 Novelės teorija ir skandinavų novelės 

raida 

7,5 24 25 50    101 200 E 

 Skandinavų kalbotyra I 7,5 16 16 32    136 200 E 

 Skandinavų kalbotyra II 7,5 16 16 32    136 200 E 

 Kitų skandinavų kalbų pagrindai ir 

kultūrinis kontekstas 

7,5  16 64    120 200 E 

 Senoji islandų kalba 7,5 16 32 16    136 200 E 

 Keltų religija ir mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 Lyginamoji keltų ir skandinavų mitologija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 Skandinavijos kinematografija 7,5  16 32    152 200 E 

 Skandinavijos kultūros istorija 7,5 16 16 16    152 200 E 

 Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių 

visuomenių kokybiniai tyrimai 

7,5 24  32    144 200 E 

 Skandinavijos kultūros kanonai 7,5 50 25 24    101 200 E 

 H. C. Andersenas ir skandinavų pasakos 

pasaulis 

7,5 50 25 24    101 200 E 

 Sintetinis Karen Blixen pasaulis 7,5 24 25 50    101 200 E 

 Skandinavų kriminalinė literatūra 7,5 50 25 24    101 200 E 

 H.Ibseno seminaras: H.Ibseno dramų 

pasaulis 

7,5 16 16 32    136 200 E 

 Senoji skandinavų literatūra I 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Senoji skandinavų literatūra II 7,5 32 16 32    120 200 E 

 Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos 

geografija 

7,5  8 32    160 200 E 

 Skandinavijos šalys tarptautinių santykių 
sistemoje 

7,5 32 8 32    128 200 E 

 Skandinavijos demokratijos ir gerovės 

modelis 

7,5 32  32    136 200 E 

 Tiriamasis projektas studijuojama kalba 7,5  60 32    108 200 E 

 Iš viso:                                                    30           

 

Kaip matyti, Skandinavistikos, kaip gretutinės specialybės, modulius sudaro tie patys dalykai, kurie, 

kaip privalomieji arba pasirenkamieji dėstomi Skandinavistikos bakalauro programos specialybės 

studentams: pasirinktos kalbos moduliai Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir 
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visuomenė I-II/IV), 15 kreditų, Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir 

visuomenė III-IV/IV), 15 kreditų, bei pasirenkamieji skandinavistikos krypties dalykai uţ 30 kreditų. 

Modulius pasirinkę studentai klausytų kursus kartu su studijų krypties studentais.  

Studentai, baigę gretutinę Skandinavistikos studijų kryptįę turėtų galimybę tęsti studijas 

Skandinavistikos arba skandinavistikos tarpdisciplininių MA studijų programose, arba rinktis 30 

kreditų modulį Skandinavistikos  MA  programoje, ţr. Magistrantūros programų aprašus.  

 

2.4.3. Skandinavistikos kalbų kursai kap laisvai pasirenkami dalykai   

VU kitų studijų krypčių studentams, norintiems mokytis skandinavų kalbų kaip laisvojo dalyko, 

nesiekiant dvigubo laipsnio, tokia galimybė taip pat bus sudaryta. Jie galės pasirinkti skandinavų 

kalbas kaip dvejopos trukmės (2 arba 4 semestrų) modulius. Naujojoje programoje, studentų 

pageidavimu, praktinės kalbos kursai sistemingai papildyti paţintimi su studijuojamos kalbos 

visuomene, kultūra. 

Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir visuomenė I-II  (15 kred., suteikiami 

skandinavų kalbos pagrindai, europinis svetimosios kalbos mokėjimo lygis A2); 

Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir visuomenė I-IV  (30 kred., suteikiamas 

kalbos mokėjimo lygis B1).  

Tiems, kuriems suteiktas skandinavų kalbos mokėjimo lygis B1 galima būtų tęsti studijas 

Skandinavistikos arba skandinavistikos tarpdisciplininių MA studijų programose arba rinktis 30 

kreditų modulį Skandinavistikos MA programoje, išlaikius papildomus kursus, ţr. Magistrantūros 

programų aprašus.  

Be to, visi laisvų kreditų turintys VU studentai gali bet kada pasirinkti bet kurį kursą iš pagrindinės 

Skandinavistikos krypties programos. 

 

2.4.4. Skandinavistika kaip viena iš dviejų skirtingų studijų krypčių 

Gali atsirasti studentų, bakalauro pakopoje norinčių baigti dvi skirtingas specialybes. Tokia 

galimybė numatyta pagal naują ŠMM tvarką. Pagal ją studentai turi surinkti iš viso 300 kreditų ir 

jiems suteikiami du bakalauro laipsniai. Ne maţiau kaip 165 kreditus turi sudaryti pirmosios 

krypties studijų dalykai, o su jais nesutampantys antrosios krypties studijų dalykai – ne maţiau kaip 

135 kreditus, jei kiti abiejų krypčių studijų dalykai sutampa. 
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Manome, kad tokiems studentams, kurių skaičius, veikiausiai, bus labai nedidelis, būtų taikoma 

individuali studijų programa. Tokiame programos variante Skandinavistika sudarytų atitinkamai 

135 arba 165 kreditus. Jas sudarytų privalomieji kursų moduliai: Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir visuomenė I-IV, Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, stilistika ir vertimas I-III, bei Tiriamasis projektas skandinavų 

kalba, iš viso 60 kreditų bei pasirenkamieji dalykai iš visų skandinavistinių dalykų, ne maţiau kaip 

10 x 7,5 kreditų. 

Šie studentai turėtų galimybę magistrantūroje tęsti savo srities ir skandinavistikos studijas. Jie 

galėtų tęsti studijas Skandinavistikos arba skandinavistikos tarpdisciplininių MA studijų programose 

arba rinktis 30 kreditų modulį Skandinavistikos MA programoje, ţr. Magistrantūros programų 

aprašus. 

 

2.5. Personalas 

Numatomų Bakalauro studijų programoje Skandinavistika dėstytojų sąrašą ţr. 3.2. priede 

(„Numatomų dėstytojų sąrašas“).  

Bakalauro studijų programą Skandinavistika vykdo 25 dėstytojų grupė (iš jų 22 yra nuolatiniai 

dėstytojai, kurie dirba įvairiais etato dydţiais): 2 profesoriai, 4 doc. dr., 4 hum. m. dr. (du iš jų per 

2011 m. dalyvaus konkurse į doc. vietą), ir 12 asistentų (iš jų 2 būsimi hum. m. dr., disertacijų 

gynimas numatomas 2011 m.) bei lektorių (keturi iš jų yra kviestiniai lektoriai iš Švedijos, 

Norvegijos, Suomijos ir Danijos). Centre nuolatos dirba kviestiniai lektoriai iš Danijos, Norvegijos, 

Suomijos ir Švedijos. Jie pasirašo sutartis su Vilniaus universitetu laimėjus konkursą savo šalyje, 

kurį VU prašymu organizuoja Skandinavijos šalių Švietimo arba Uţsienio reikalų ministerijos.   

Skandinavistikos centre kartu su vietiniais dėstytojais dėsto daugelis kviestinių lektorių ir 

profesorių. Nuo pat įkūrimo Skandinavistikos centre laikomasi praktikos į programos kursų turinį 

integruoti kviestinių dėstytojų ir pranešėjų iš Skandinavijos ir kitų Europos universitetų paskaitas, 

seminarus ir konsultacijas. Skandinavistikos centre yra nusistovėjusi praktika ir tvirti 

bendradarbiavimo ryšiai su Stokholmo, Oslo, Kopenhagos, Roskildės, Berlyno, St. Peterburgo ir kt. 

universitetais, taip pat kooperuojamasi su Tartu ir Rygos Skandinavistikos centrais. Kviestiniai 

profesoriai finansuojami tarptautinių Skandinavijos mokslo programų (visų pirma, Visby ir 

Nordplus lėšomis, projektinis finansavimas naudojamas ir savų dėstytojų kvalifikacijos kėlimui, 

staţuotėms). Dalį studijų laiko iš projektinio finansavimo studentai siunčiami staţuotis į 

Skandinaviją, taigi realiai programa vykdoma su daugiau skandinavistikos srities profesionalų nei 

turime vietoje (ţr. priedus  3.3. ir 3.5. apie pastarųjų metų projektus ir vizitus). 
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Literatūros ir kultūros disciplinos papildomos skandinavų rašytojų vizitais. Tai daroma sistemingai 

ir tikslingai kiekvieną studijų semestrą. (2008–2010 metų vizitus, įvykusius iki 2010 spalio mėn., 

galima apţvelgti 3.5. priede „Uţsienio lektorių vizitai Skandinavistikos centre 2008–2010 m. “) 

 

2.6. Materialieji ištekliai 

Skandinavistikos centras turi specializuotą biblioteką, kurios fondus sudaro daugiau nei 15 

tūkstančių leidinių skandinavų, anglų ir lietuvių kalbomis: naujausi vadovėliai ir mokomoji 

medţiaga, groţinės literatūros ir vertimų kolekcija, ţodynai, įvairių mokslo ir meno sričių literatūra. 

Tai didţiausia šios srities biblioteka Lietuvoje; jos fondai nuolat pildomi naujais leidiniais: 

naujausiais vadovėliais, ţodynais, metodine literatūra. Be to, VU biblioteka suteikia prieigą prie 

svarbiausių duomenų bazių (tokių kaip Humanities International Complete (EBSCO), JSTOR ir 

kt.). 

Planuojama, kad naujoji studijų programa bus vykdoma naujose Centro patalpose, į kurias 

numatoma persikelti per 2011 metus. Šiuo metu vyksta rekonstrukcijos darbai
13

. Naujose patalpose 

bus įrengtos modernios auditorijos, audiovizualinė kalbos mokymo laboratorija (19 vietų) ir 

auditorija pratyboms su internetu (15 vietų). Taip pat numatyta kompiuterizuotos darbo vietos 

visiems dėstytojams, skaitykloje studentams skirtos 5 darbo vietos su kompiuteriais, visur bus 

bevielis internetas. Studentai taip pat turės poilsio kambarį, kur galės dirbti tarp ar po paskaitų, 

atskirą WC ir virtuvėlę. Bibliotekos fondai ir toliau liks visiems lengvai prieinami –  išdėstyti 

auditorijose, skaitykloje, holuose, dėstytojų darbo kambariuose. Stengiamasi, kad naujosios 

patalpos būtų jaukios ir patogios dirbti ir studijuoti. Minėto studijų plėtros projekto metu taip pat 

parengta naujų metodinių priemonių: skandinavų (danų, islandų, norvegų, švedų) kalbų praktinės 

gramatikos ir mokomieji ţodynėliai, norvegų-lietuvių kalbos ţodynas.  

 

2.7. Vidinio studijų kokybės uţtikrinimo tvarka 

Studijų kokybės vertinimo parametrai, metodai ir priemonės rengiamos atsiţvelgiant į VU kokybės 

vadybos centro reikalavimus, derinamos tarpusavyje ir atspindi bendrą Universiteto studijų kokybės 

politiką. Tai leidţia gauti objektyvią informaciją apie vykdomų studijų kokybę. 

Kalbant apie dėstytojų mokslinę ir pedagoginę kompetenciją bei jos tobulinimą, pasakytina, kad 

Skandinavistikos centro dėstytojai turi nuolatinę galimybę staţuotis Skandinavijoje ir bent kartą per 

                                                
13 Projektas „Norvegų ir kitų skandinavų kalbų studijų plėtra Vilniaus universitete 2008–2010“, remia specialioji EEE ir 

Norvegijos finansinių priemonių programa ir Vilniaus universitetas, ţr. 

http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/projektai/studiju-pletros-projektas/  

http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/projektai/studiju-pletros-projektas/
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dvejus metus dalyvauja Skandinavijos Švietimo ir mokslo ministerijų organizuojamuose 

metodiniuose vasaros kursuose (ţr. priedus  3.3. ir 3.5. apie pastarųjų metų projektus ir vizitus). 

Rengiant naujas programas dėstymo metodikos klausimas buvo svarstomas dviejuose Centro 

dėstytojų posėdţiuose. Nuspręsta per pirmuosius naujųjų programų vykdymo metus suorganizuoti 

dėstytojams specialius metodinius ir IT taikymo mokymui kursus. Studijų kokybės uţtikrinimo 

tvarka iš dalies aptarta pristatant programoje dirbančius dėstytojus ir kursų skaitymo principus: 

daugelį kursų skaito ir studentus vertina po kelis dėstytojus, į kursus integruojami vizituojančių 

Centro partnerių institucijų profesorių, dėstytojų paskaitos ir paskaitų ciklai, konsultacijos. Centro 

studijų politika yra tokia, kad baigiamiesiems darbams recenzuoti kviečiamasi oponentų iš 

Skandinavijos ir kitų mūsų partnerių universitetų. Kas penkeri metai vyksta dėstytojų atestacija; 

skelbiami vieši konkursai, vertinama kiekvieno dėstytojo akademinė veikla. 

Reformuojant programas perţiūrėti visų senųjų programų ir naujai parengtų kursų turinys ir 

dėstymo metodai. Be aktyvų studentų dalyvavimą uţtikrinančių uţduočių, projektinio darbo, beveik 

į visų kursų dėstymo metodiką integruotas tarpinis studentų pasiekimų vertinimas ir konsultacijos 

visai auditorijai. Tai sąmoningas pasirinkimas, iš kurio tikimasi uţtikrinti efektyvų mokymosi 

procesą.  

Neformalus programos kokybės vertinimas bus vykdomas nuolat, iškilusias problemas aptariant su 

dėstytojais ir studentais. Centre įprasta nuolat atlikti studentų apklausas – tiek neformaliai, ţodţiu, 

tiek raštu rinkti anketinius vertinimus apie konkrečius kursus – jų turinį ir dėstymo metodus. 

Kiekvienais naujos programos vykdymo metais tokios studentų apklausos ir toliau bus atliekamos, 

o jų rezultatai aptariami Centro posėdţiuose. Be to, studentai turi galimybę išsakyti kritinę nuomonę 

Centro internetinėje svetainėje (http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/). Formalus programos kokybės 

vertinimas vyks studijų programos komiteto posėdţių metu, ypač pasibaigus semestrams, taip pat 

akademinių metų pabaigoje (surinkus kiekvieno dalyko studentų įvertinimus). Vertinimo rezultatai 

bus naudojami siekiant pagerinti programos kokybę. 

Tiek viso universiteto, tiek fakulteto, tiek programos mastu studentams sudaromos galimybės 

dalyvauti tobulinant programą ir uţtikrinant jos kokybę. Dėstytojų atsiliepimai ir vertinimai (apie 

studentų pasirengimą ir motyvaciją, studijų programą, darbo aplinkos sąlygų uţtikrinimą, 

kvalifikacijos kėlimo sąlygas, paskatų sistemą ir t. t.) bus išsakomi ir analizuojami per katedrų, 

akademinės komisijos ir fakulteto tarybos posėdţius.  

Programos valdyme ir studijų rezultatų grįţtamojo ryšio teikime dalyvauja ir socialiniai partneriai. 

Socialiniai dalininkai, visu pirma Šiaurės kraštų informacijos biuras, dalyvauja ir programos 

valdyme, kartu su centru rengia susitikimus, diskusijas su atskiromis studentų grupėmis, kitų 

suinteresuotų grupių atstovais. Skandinavistikos centras glaudţiai bendradarbiauja ir su nuolatiniais 

http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/


34 

neformaliais Centro partneriais įvairioms veikloms – Šiaurės šalių ambasadomis, Danijos kultūros 

institutu, ilgamečiais partneriais Skandinavijos šalyse – Švedijos institutu, Danijos ir Norvegijos 

švietimo ministerijomis, CIMO Suomijoje, Sigurdo Nordalio institutu Islandijoje ir kt., kurių 

organizuojamose susitikimuose ir konferencijose aptariami ir studijų prigramų klausimai. 
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3. Priedai 

 

3.1. Studijų dalykų aprašai 
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3.2. Numatomų dėstytojų sąrašas 

2 lentelė. Numatomų dėstytojų sąrašas 
 

Vardas, 

pavardė 

Kvalifikacinis 

ar mokslo 

laipsnis, 

pareigos 

 

 

Numatomas 

dėstyti 

dalykas 

 

Mokslinės veiklos kryptis 

 

Pedagoginė 

patirtis metais 

 

Praktinė patirtis 

metais* 

1 2 3 4 5 6 

Nuolatiniai dėstytojai 

Stefan G. Anbro lektorius 

1. Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV) 

2. Šiuolaikinė danų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

3. Kitų skandinavų  kalbų  pagrindai ir kultūrinis kontekstas  

4. Skandinavijos kinematografija  

5. Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos geografija 

6. Skandinavų literatūra  

 
 

XX. a. literatūra, literatūros 

teorija 

 

 

 

 

 
 

7 

1. 4 metai 

2. 4 metai 

3. 2 metai 

4. 1 metai 

5. naujas dalykas 

6. 2 metai 

7. 1 metai 

 
 

Rasa 

Baranauskienė 

lektorė 

(doktorantė, 

disertacijos 

gynimas 

planuojamas 

2011 m.) 

1. Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV) 

2. Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

3. Senoji skandinavų literatūra I   

4. Senoji skandinavų literatūra II  

5. Senosios skandinavų literatūros įvadas  

6. Keltų religija ir mitologija  

7. Lyginamoji keltų ir skandinavų mitologija 

8. Islandų kalba, kultūra ir visuomenė  (I-IV) 

Senovės skandinavų ir keltų 

literatūra, kultūra, mitologija, 

vertimas, kalbų kontaktai 

 

 

 

 

13 

1. 13metų 

2. 13 metų 

3.  naujas dalykas 

4.  naujas dalykas 

5.  4 metai 

6.  4 metai 

7.  naujas dalykas 

8. 7 metai 

Alma Braškytė 

Jasiulionienė 
asistentė 

1. Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV) 

2. Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

Teatrologija, teatro kritika, 

vertimo praktika 
1 

1. 1 metai 

2. naujas dalykas 

 

Cecilie Hauglund lektorė 

1. Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV) 

2. Šiuolaikinė norvegų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 
3. Kitų skandinavų  kalbų  pagrindai ir kultūrinis kontekstas  

4. Skandinavų literatūra  

 

Skandinavų literatūra 
 

 

7 
 

 

1. 1 metai 

2. 1 metai 
3. naujas dalykas 

4. 6 metai 

5. 6 metai 

Eglė Išganaitytė lektorė 

1.Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV) 

2.Šiuolaikinė norvegų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

 

Vertimo teorija ir praktika 

 

 

15 15 
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Jūratė 

Kumetaitienė 
asistentė 

1. Skandinavų literatūra  

2. H. Ibseno seminaras: H. Ibseno dramų pasaulis 

3. H.C.Andersenas ir skandinavų pasakos pasaulis 

4. Novelės teorija ir skandinavų novelės raida 

 

 

Šiuolaikinė norvegų literatūra;  

H.Ibseno kūryba 

 

 

 

 

8 

1. 8 metai 

2. 8 metai 

3. naujas dalykas 

4. naujas dalykas 

 

 

Aurelija 

Mickūnaitė  

Griškevičienė 

dr., lektorė 

1.  Kalbotyros įvadas  

2.  Skandinavų kalbotyra I  

3.  Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV) 

4.  Šiuolaikinė norvegų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

 
 

Leksikografija, gretinamoji 

kalbotyra, negimtosios kalbos 

mokymas, vertimo teorija ir 

praktika 

 
 

13 

1. 8 metai 

2. 13 metų 

3. 13 metų 

4. 13 metų 

 
 

Ugnius Mikučionis asistentas 

1. Senosios skandinavų literatūros įvadas 

2. Skandinavų kalbotyra I   

3. Senoji skandinavų literatūra I  

4. Senoji skandinavų literatūra II  

5. Senoji islandų kalba 

6. Skandinavų kalbotyra II 

Sinchroninė ir diachroninė 

skandinavų kalbotyra, senovės 

skandinavų literatūra ir 

mitologija 

 

 

9 9 

Ramunė 

Dambrauskaitė 

Muralienė 

asistentė 

1. Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV)              

2. Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

 

LDK lotyniškoji literatūra, 

leksikografija, vertimo teorija 
9 4 

Jurgis Pakerys 

 
dr., doc.  1. Kalbotyros įvadas 

Baltų kalbos, lietuvių kalbos 

istorija, ţodţių daryba, 

veiksmaţodţio morfologija 

6 4 

Jurgita Petronytė asistentė 
1. Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV) 

2. Šiuolaikinė norvegų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

Uţsienio kalbų didaktika ir 

metodika, vertimo teorija 
12 

1. 12 metų 

2. naujas dalykas 

Saulius Pivoras dr., doc. 

1.  Skandinavijos šalių istorija 
2.  Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos geografija 

3.  Skandinavijos šalys tarptautinių santykių sistemoje 

4.  Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis 

Humanitariniai mokslai  
(istorija) ir socialiniai mokslai 

(politikos mokslai), 

Skandinavijos istorija ir politika 

 

18 

1. 15 metų 
2. naujas dalykas 

3. 1 metai 

4. naujas dalykas 

5. 10 metų 

Erika Sausverde dr., doc., CV 

1. Šiuolaikinė švedų kalba kultūra ir visuomenė (I-IV) 

2. Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas (I-III)  

3. Skandinavų filologijos įvadas 

4. Kalbotyros įvadas 

Skandinavų filologija, 

gretinamoji kalbotyra,  kalbų 

kontaktai, leksikografija 

 

22 22 

Laura Sliauţienė asistentė 1. Suomių kalba, kultūra ir visuomenė  (I-IV) 

Originalo ir verstinio teksto 

santykis, universaliosios 

vertimo strategijos 

1 1 

Birutė Spraunienė dr., asistentė 

1. Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV) 

2. Šiuolaikinė danų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

3. Skandinavų kalbotyra I 

Teorinė gramatika, lingvistinė 

pragmatika, svetimųjų kalbų 

mokymas ir mokymasis 

10 

1.  10 metų 

2.  10 metų 

3. naujas dalykas 
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Ieva 

Steponavičiūtė 

Aleksiejūnienė 

dr., lektorė 

1. Literatūros teorijos įvadas 

2. Skandinavų literatūra  

3. Skandinavijos kultūros kanonai 

4. H.C.Andersenas ir skandinavų pasakos pasaulis 

5. Sintetinis Karen Blixen pasaulis 

6. Skandinavų kriminalinė literatūra 
7. Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV) 
8. Šiuolaikinė danų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

9. Skandinavų filologijos įvadas  

10. Novelės teorija ir skandinavų novelės raida  
 

Šiuolaikinė skandinavų 

literatūra ir kultūra, ţaidimo 

teorija, naratologija, Karen 

Blixen kūryba 

 

 

6 

1. naujas dalykas 

2. 4 metai 

3. naujas dalykas 

4. 3 metai 

5. naujas dalykas 

6. naujas dalykas 

7. 3 metai 

 

Paulius Vaidotas 

Subačius 
dr., doc Literatūros teorijos įvadas 

Tekstologija, teksto teorija, 

postkolonijinė kritika, XIX a. 

lietuvių literatūra, literatūros 

sociologija, nacionalizmo istorija, 

Baţnyčios istorija, religijotyra 

 

 

15 15 

Linas Svolkinas asistentas 
1. Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių     

   visuomenių kokybiniai tyrimai 

Politinė antropologija, 

socialiniai judėjimai, 

Skandinavijos antropologija, 

Vakarų Europos antropologija 

1 1 

Irma Timonen lektorė 1. Suomių kalba, kultūra ir visuomenė  (I-IV)   

Suomių kaip uţsienio kalbos 

dėstymo metodika, gretinamoji 
kalbotyra 

29 28 

Ricki Torstensson lektorė 

1.  Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV)  

2.  Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

3.  Kitų skandinavų  kalbų  pagrindai ir kultūrinis kontekstas 

Šiuolaikinė švedų kalba, švedų 

kalba antrakalbiams 
34 34 

Loreta 

Vaicekauskienė 
dr., lektorė 

1. Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė (I-IV)  

2. Šiuolaikinė danų kalba, stilistika ir vertimas (I-III) 

3. Skandinavų kalbotyra I–II 

 

Sociolingvististika, kalbos 

ideologijos, globalizacija ir 

kalbų kontaktai 

15 
15, viena kurso dalis 

nauja 

Kiti dėstytojai 

Jurij Kuzmenko 

(Sankt-Peterburgo 

universitetas, 

Humboldtų 

universitetas, 

Berlynas) 

profesorius 1. Skandinavų filologijos įvadas 

Istorinė fonologija, istorinė 

gramatika, dialektologija, 

runologija, tipologija, 

kalbotyros istorija, kalbų 

kontaktai 

40 40 

Šarūnas asistentas 1. Skandinavijos šalių istorija   Skandinavų istorija ir kultūra 2 1 
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Radvilavičius 

Tomas Riad 

(Stokholmo 

universitetas) 

profesorius 1. Skandinavų kalbotyra I 
Bendroji kalbotyra, fonologija, 

metrika 
17 17 
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3.3. Skandinavistikos centro projektai, skirti dėstytojų bei studentų staţuotėms ir kviestinių 

profesorių vizitams 2006-2010 

SKANDINAVISTIKOS CENTRO PROJEKTAI, SKIRTI DĖSTYTOJŲ, STUDENTŲ 

STAŢUOTĖMS IR KVIESTINIŲ PROFESORIŲ VIZITAMS 

2006-2010 

 

 

Programa VISBY (finansuoja Švedijos institutas). Partneriai: Vilniaus, St. Peterburgo, 

Maskvos, Stokholmo ir Södertörno universitetai 

2006–2007 m. skirta 50 000 SEK (16 700 Lt), iš viso 14 vizitų 

Kviestiniai profesoriai: 
1. Tomas Riad (Stokholmo universitetas) 2 vizitai;  

2. Aleksandr Rusakov (St. Peterburgo universitetas) 1 vizitas. 

VU Skandinavistikos centro dėstytojų vizitai į kitus Skandinavistikos centrus:  

1. Doc. Erika Sausverde (St. Peterburgo universitetas, Stokholmo universitetas, Humboldtų 

universitetas, Skytteholm) 4 vizitai; 

2. Lekt. Rasa Baranauskienė (Stokholmo universitetas, St. Peterburgo universitetas, 

Skytteholm) 3 vizitai; 

3. Ugnius Mikučionis (Stokholmo universitetas) 2 vizitai. 

Skandinavistikos centro studentų vizitai į Skandinavijos universitetus:  

2 Skandinavų (švedų) filologijos studentai (Stokholmo universitetas) 2 vizitai 

2007–2008 m. skirta 79 000 SEK (31 000 Lt), iš viso 11 vizitų 

Kviestiniai profesoriai:  

1. Teodor Shanin (University of Manchester, president of Moscow School of Social and 

Economic scienses) 1 vizitas; 

2. Yury Kuzmenko (Berlyno Humboldtų universitetas) 1 vizitas; 

3. Tomas Riad (Stokholmo universitetas) 2 vizitai; 

4. Anton Zimmerling (Maskvos pedagoginis universitetas) 1 vizitas; 

5. Paivi Juvonen (Stockholm University) 1 vizitas. 

VU Skandinavistikos centro darbuotojų vizitai į kitus Skandinavistikos centrus:  
1. Rasa Baranauskienė (Berlyno Humboldtų universitetas) 1 vizitas; 

2. Erika Sausverde (Stokholmo universitetas) 1 vizitas; 

3. Ugnius Mikučionis (Stokholmo universitetas) 1 vizitas; 

4. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (Stokholmo universitetas) 1 vizitas; 

5. Simona Petraitytė (Stokholmo universitetas) 1 vizitas. 

2008–2009 m. skirta 10 600 SEK (37 000 Lt), iš viso 18 vizitų 
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Kviestiniai profesoriai:  

1. Aleksandr Rusakov (St. Peterburgo universitetas) 1 vizitas; 

2. Fatima Eloeva (St. Peterburgo universitetas) 1 vizitas;; 

3. Sven Lange (Stokholmo universitetas) 1 vizitas; 

4. Elena Krasnova (St. Peterburgo universitetas) 1 vizitas; 

5. Anna Vogel (Stokholmo universitetas) 1 vizitas; 

6. Jesper Olsson (Stokholmo universitetas) 1 vizitas; 

7. Lars Erik Blomqvist (Södetörn universitetas) 1 vizitas; 

8. Rune Palm (Södetörn universitetas) 1 vizitas; 

9. Marina Rusakova (Rusijos Mokslų Akademijos kalbos tyrimų institutas) 1 vizitas; 

10. Sven Lange (Stokholmo universitetas) 1 vizitas. 

VU Skandinavistikos centro dėstytojų vizitai į kitus Skandinavistikos centrus:  

1. Ugnius Mikučionis (Stokholmo universitetas, Oslo universitetas, Bergeno universitetas) 3 

vizitai; 

2. Rasa Baranauskienė (Stokholmo universitetas, Berlyno Humboldtų universitetas) 2 vizitai; 

3. Erika Sausverde (Stokholmo universitetas, St. Peterburgo universitetas) 2 vizitai; 

4. Saulius Pivoras (Stokholmo universitetas) 1 vizitas. 

2009–2010 m. skirta 109 000 SEK (43 000 Lt), iš viso 33 vizitai 

Kviestiniai profesoriai:  
1. Aleksandr Rusakov (St. Peterburgo universitetas) 1 vizitas; 

2. Yury Kuzmenko (Berlyno Humboldtų universitetas) 1 vizitas; 

3. Fatima Eloeva (St. Peterburgo universitetas) 1 vizitas; 

4. Jonas Öhman (Stokholmas) 1 vizitas. 

VU Skandinavistikos centro dėstytojų vizitai į kitus Skandinavistikos centrus:  

1. Rasa Baranauskienė (Stokholmo universitetas, Berlyno Humboldtų universitetas) 2 vizitai; 

2. Erika Sausverde (Stokholmo universitetas, Upsalos universitetas ) 2 vizitai; 

3. Aurelija Mickūnaitė Griškevičienė (Stokholmo universitetas) 1 vizitas; 

4. Birutė Spraunienė (Stokholmo universitetas) 1 vizitas; 

5. Elin Matzdotter (Stokholmo ir Upsalos universitetai) 1 vizitas. 

VU Skandinavistikos centro studentų vizitai į Skandinavijos universitetus:  

11 skandinavų (švedų) filologijos studentų (1 sav. staţuotė Stokholmo universitete); 

10 skandinavų (švedų) filologijos studentų (1 sav. staţuotė Stokholmo ir Upsalos universitetuose) ; 
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1 skandinavų (danų) filologijos studentė (2 sav. staţuotė Kopenhagos universitete). 

 

Programa NordUt (NORDPLUS lėšos). Partneriai: Vilniaus, Latvijos, Tartu, Kopenhagos, 

Roskildės, Helsingforso, Islandijos, Oslo, Geteborgo universitetai 

2008–2009 m. skirta 9 000 EUR (31 000 Lt), iš viso 31 vizitas 

Kviestiniai profesoriai:  
1. Frans Gregersen (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

2. Jens Normann Jørgensen (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

3. Ina Druviete  (Latvijos universitetas) 1 vizitas; 

4. Nina Møller Andersen (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

5. Jens Normann Joergensen (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

6. Michael Lerche Nielsen (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

7. Unn Royneland (Oslo universitetas) 1 vizitas; 

8. Kristine Motivane (Latvijos universitetas) 1 vizitas. 

VU Skandinavistikos centro dėstytojų vizitai į kitus Skandinavistikos centrus:  

1. Ugnius Mikučionis (Oslo universitetas) 1 vizitas; 

2. Jurgita Petronytė (Södertörno universitetas) 2 vizitai; 

3. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (Latvijos universitetas) 1 vizitas; 

4. Erika Sausverde (Latvijos universitetas) 1 vizitas; 

5. Rasa Baranauskienė (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

6. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

7. Loreta Vaicekauskienė (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

8. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (Södertörno universitetas) 1 vizitas; 

9. Jūratė Kumetaitienė (Oslo universitetas) 1 vizitas. 

VU Skandinavistikos centro studentų vizitai į Skandinavijos universitetus:  

1 skandinavų (danų) filologijos studentė (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

3 skandinavų (švedų) filologijos studentės (Tartu universitetas) 3 vizitai. 

Kitų universitetų studentų vizitai į VU: 

2 studentai iš Tartu universiteto 2 vizitai; 

4 studentai iš Latvijos universiteto 4 vizitai; 

3 studentai iš Tartu universiteto 3 vizitai. 

2009–2010 m. skirta 10 000 EUR (34 000 Lt), iš viso 30 vizitų 

Kviestiniai profesoriai:  
1. Christian Wichmann (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

2. Per Thomas Andersen (Oslo universitetas) 1 vizitas; 

3. Bent Preisler (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 
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4. Hanne Ruus (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

5. Anu Laanemets (Tartu universitetas) 1 vizitas; 

6. Michael Lerche Nielsen; 

7. Merike Jurna  (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

8. Sturla Berg – Olsen (Oslo universitetas) 1 vizitas; 

9. Else Ryen (Oslo universitetas) 1 vizitas; 

10. Joakim Garff  (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

11. Eric Papazian (Oslo universitetas) 1 vizitas 

VU Skandinavistikos centro dėstytojų vizitai į kitus Skandinavistikos centrus:  

1. Erika Sausverde (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

2. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

3. Birutė Spraunienė (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

4. Rasa Baranauskienė (Reikjaviko universitetas) 1 vizitas; 

5. Erika Sausverde (Latvijos universitetas) 1 vizitas; 

6. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (Latvijos universitetas) 1 vizitas; 

7. Cecilie Hauglund (Latvijos universitetas) 1 vizitas; 

8. Stefan Anbro (Latvijos universitetas) 1 vizitas; 

VU Skandinavistikos centro studentų vizitai į kitus Skandinavijos universitetus:  

Aurelija Čekuolytė (Kopenhagos universitetas) 1 vizitas; 

5 skandinavų (danų) filologijos studentai (Kopenhagos universitetas) 5 vizitai 

Kitų universitetų studentų vizitai į VU: 

3 studentai iš Latvijos universiteto 3 vizitai 

2 studentai iš Tartu universiteto 2 vizitai 
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3.4. Numatomų dėstytojų gyvenimo aprašymai 

 

DĖSTYTOJO MOKSLINĖS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 

(Curriculum vitae) 

Vardas ir pavardė Alma Braškytė (Jasiulionienė) 

Gimimo data 1972 02 11 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 
MA 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus Universitetas 

(skandinavistikos 

studijos) 

Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija 

(teatrologijos studijos) 

1994 

 

2003 

2005 

Filologijos bakalauras 

 

Menotyros bakalauras 

Menotyros magistras 

 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

- - - - 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

- - - - 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė Pareigos 

2003-2005 

2006-2008 

2008-2010 

Lietuvos nacionalinis radijas 

Vilniaus teatras „Lėlė“ 

Oskaro Koršunovo/Vilniaus 

miesto teatras 

Autorinės laidos 

redaktorė 

Literatūros skyriaus 

vedėja 

Literatūros skyriaus 

vedėja 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė Pareigos 

2010 VU Skandinavistikos centras Asistentė 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Teatrologija, teatro kritika 

 

 

Švedų kalba 

Mokslinės staţuotės 

Vieta trukmė Metai 

   

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 
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[monografinės rinktinės sudarytoja]  „OKT: būti čia“. Vilnius: OKT/Vilniaus miesto teatras, 2009. 

[viena leidinio sudarytojų] „Gyvasis lėlių muziejus“. Vilnius: Vilniaus teatras „Lėlė“, 2008 

[recenzija] „Jubiliejinė kuklybės apologetika.“ in: www.menufaktura.lt, 2010 09 27 

[recenzija] „Dar teatro iš anapus pietinės Lietuvos sienos. Torūnės kontaktas.“ 

 in: www.menufaktura.lt, 2009 06 03 

[recenzija] „Johan Simons: Vilniaus pėdsakas.“ in: Kultūros barai, nr.7/8, 2008 

[recenzija] „Keturios dienos Salonikuose. Premio Europa per il Teatro. I, II“. in: 

www.menufaktura.lt, 2008.04.21-24 

[recenzija] „Patriotai“ be roţinio finalo.“ in: www.menufaktura.lt, 2008 02 19 

[recenzija] „Ar buvo audra?“ in: www.menufaktura.lt, 2007 09 19 

[recenzija] „Europos Sirenų‟06 erdvės ir akligatviai“. in: Kultūros barai nr.11, 2006 
[recenzija] „Uţuomina: nejaugi nieko vienas kitam neturime?“ In: www.menufaktura.lt, 2006 10 16 

[recenzija] „Markas Ravenhillas pas mus? Why not!“ In: www.menufaktura.lt, 2006 05 15 

[recenzija] „Simbiozė: mes jūsų, jūs – mūsų.“ In: www.menufaktura.lt, 2006 02 15 

[recenzija] „Kokias istorijas pasakojame.“ In: Literatūra ir menas, 2006 02 03 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių (arba kita) 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Švedų  C2 C2 C2 C2 C1 

Anglų B2 C1 B2 B2 B2 

Rusų  

 

C2 C2 C2 C1 C1 

Vokiečių      

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Aurelija Mickūnaitė-Griškevičienė 

Gimimo data 1971-11-26 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Humanitarinių mokslų daktarė 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba specialybė 

Vilniaus universitetas 1997 Filologijos magistrė 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo data įgytas mokslo laipsnis 

Vilniaus universitetas Aktualioji skaida lietuvių ir 

norvegų kalbose 

2004-12-23 Humanitarinių 

mokslų daktarė 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo data įgytas mokslo laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

http://www.menufaktura.lt/
http://www.menufaktura.lt/
http://www.menufaktura.lt/
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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nuo 2004 

 

Vilniaus universitetas Filologijos fakultetas 

Skandinavistikos centras  

lektorė  

 

nuo 1997 Vilniaus universitetas Filologijos fakultetas 

Skandinavistikos katedra 

asistentė 

 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų 

kryptys 

dėstomi dalykai 

gretinamoji kalbotyra, 

sintaksė, negimtosios 

kalbos mokymas, 

leksikografija, vertimo 

teorija ir praktika 

Norvegų kalbos teorinė gramatika, danų kalbos teorinė gramatika, 

norvegų kalbos stilistika, vertimas,  kalbotyros įvadas (pratybos),  

akademinis rašymas, norvegų kalbotyros seminaras, norvegų kalba 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

Oslo universitetas 

 

Oslo universitetas 

 

1 metai 

 

trumpalaikė

s staţuotes 

1994-1995 

 

1996, 1997, 1999, 

2000, 2003, 2004, 

2005, 2006 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių sąrašas 

 

Griškevičienė A. (2009): Reminių lietuvių kalbos anrininkių sakinio dalių perteikimas norvegų 

kalboje. Kalbotyra 60(3). 26-36. 

Griškevičienė, A. (2008): Rėminių lietuvių kalbos pagrindinių sakinio dalių perteikimas norvegų 

kalboje. Kalbotyra 58(3). 25-34. 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių  

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

norvegų C2 C2 C2 C2 C2 

anglų B2 B2 B2 B2 B2 

rusų C2 C2 B2 B2 B2 

danų, švedų C1 C2 - - - 

vokiečių A1 B1 - - - 

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

Vardas ir pavardė Birutė Spraunienė 

Gimimo data 1974 12 13 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC


47 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Filologijos magistras 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus universitetas 2004 Filologijos magistras 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

Vilniaus universitetas Apibrėţtumo raiška lietuvių ir 

danų kalbose 

studijuoja 

nuo 2006 

m. 

 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

nuo 2000  Vilniaus universiteto Filologijos 

fakulteto Skandinavistikos 

centras 

asistentė 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

   

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Teorinė gramatika, lingvistinė 

pragmatika, svetimųjų kalbų mokymas ir 

mokymasis 

Praktinė danų kalba, danų kalbos teorinė 

gramatika 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

Roskilės universitetas, Danija 

Kopenhagos universitetas, Danija  

Roskilės universitetas, Danija 

Roskilės universitetas, Danija 

3 mėn. 

3 mėn. 

1 mėn. 

1 mėn. 

2010 

2008 

2005 

2003 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

Spraunienė, B. (2008): Apibrėţtumo kategorija ir jos tyrimai lietuvių kalbotyroje. 

Lietuvių kalba, nr. 2, 1-12. 

Spraunienė, B. (2008): Paprastųjų ir įvardţiuotinių būdvardţių opozicija lietuvių 

kalboje kaip apibrėţtumo sistema. Acta linguistica lithuanica, t. 59, 109-139. 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių  

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 
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Danų kalba C2 C2 C2 C2 C2 

Anglų kalba C1 C1 B2 B2 B2 

Rusų kalba C1 C1 B1 B1 A2 

      

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

Vardas ir pavardė Cecilie Hauglund 

Gimimo data 1973-02-02 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Cand. Philol. 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Oslo universitetas 

(Norvegija) 

2003 Norvegų kalba ir 

skandinavų literatūra 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

- - - - 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

- - - - 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

nuo 2009 

 

Vilniaus universitetas 

Filologijos fakultetas 

Skandinavistikos centras 

lektorė 

   

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

2006-2009 

2002-2009 

 

1998-2002 

Aukštoji Oslo mokykla 

Oslo universitetas 

 

Ţurnalas „Nationen“ 

lektorė 

lektorė  , literatūros 

seminaro vadovė 

ţurnalistė 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Šiaurės šalių kalbos ir literatūra Norvegų kalba, kalbinis informacijos 

perdavimas, šiaurės šalių  literatūra 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

- - - 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

 

 

 

 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba norvegų 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Anglų C2 C2 C1 C1 C1 

Vokiečių B1 B2 A2 A2 B1 

      

      

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

Vardas ir pavardė Eglė Išganaitytė 

Gimimo data 1969-06-10 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

filologijos magistrė 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus universitetas 1993 filologijos magistrė 

Oslo universitetas 

(Norvegija) 

1992 norvegų kalba ir literatūra 

(diplomas) 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

   

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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nuo 1994 Vilniaus universitetas 

Filologijos fakultetas 

Skandinavistikos centras 

lektorė 

nuo 1992  laisvai samdoma vertėja 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Vertimo teorija ir praktika Šiuolaikinė norvegų kalba, vertimo 

teorija ir praktika 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

NORLA (Norwegian Literature Abroad) 

seminarai norvegų literatūros vertėjams  

Kursai vertėjams ţodţiu apie vertimo techniką, 

vertėjų etiką ir vertimą Šiaurės šalyse Vilniaus 

universitetas / Nordens folkliga akademi 

(Šiaurės šalių liaudies akademija) 

Oslo universitetas 

Staţuotė Baltijos rašytojų ir vertėjų centre, 

Visby (Švedija) 

kelios 

trumpalaikės 

 

 

kelios 

trumpalaikės 

 

 

 

2 po 4 mėn.  

 

1 mėn. 

 

2001-2009 

 

 

2002-2006 

 

 

 

1999−2000 

 

1996 

 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

norvegų C2 C2 C2 C2 C2 

danų C2 C2 − − − 

švedų C1 C1 − − − 

vokiečių C2 C2 C1 C1 C1 

anglų B2 B2 B1 B1 B1 

rusų B2 B2 B1 B1 B1 

 

 

 

Vardas ir pavardė Erika Sausverde 

Gimimo data 1959 06 18 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Daktarė, docentė 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Leningrado valstybinis 

universitetas 

1981 Filologė-germanistė, 

vertėja, švedų ir anglų 

kalbų ir literatūrų dėstytoja 
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Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

TSRS MA Kalbotyros 

institutas (Leningrado 

skyrius) 

Pajūrio landšafto germanų 

kalbų leksika 

1987 05 22 Filol. 

mokslų 

kand., 1993 

m. 

nostrifikuot

a kaip 

humanitarin

ių mokslų 

daktarė 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

1986 

 

1987 

 

1990 

 

1991 

 

nuo 2006 

Vilniaus universitetas,  

Filologijos fakultetas 

Klasikinės filologijos 

katedros asistentė  

Baltų filologijos katedros 

asistentė 

Baltų filologijos katedros 

vyr. dėstytoja 

Skandinavistikos katedros 

docentė, katedros vedėja 

Skandinavistikos centro 

docentė, centro vedėja 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

   

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Skandinavų filologija, kalbų kontaktai, 

kalbų tipologija, vaikų kalba; 

leksikografija 

Švedų kalba, germanų filologijos įvadas, 

gotų kalba, latvių kalba 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

Upsalos universitetas  

Stokholmo universitetas  

 

geguţė 

balandis-geguţė 

1990 

1996 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių sąrašas 
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1. Erika Sausverde. Lennart Kjellberg och Litauen. In: Grenzgänger. Festschrift zum 65. 

Geburtstag von Jurij Kusmenko, hrsg. von Antje Hornscheidt, Kristina Kotcheva, Tomas 

Milosch & Michael Rießler. (=Berliner Beiträge zur Skandinavistik 9). Berlin: Nordeuropa-Institut der 

Humboldt-Universität, 2006. 275-279. 

2. Approaching the Viking Age, ser. Scandinavistica Vilnensis, 2, Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 

sudarytoja, redaktorė (kartu su Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė). 

3. Erika Sausverde. Joachim Lelewel, Edda, and Lithuania. in: Approaching the Viking Age, ser. 

Scandinavistica Vilnensis, 2, Vilniaus universiteto leidykla, 2009, pp. 163-177. 

4. Švedų-lietuvių ţodynas, apie 30 000 ţodţių  (redaktorė), numatyta atiduoti spaudai 2011 m. 

 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba latvių 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

lietuvių C2 C2 C2 C2 C1 

anglų C2 C2 C1 C1 C1 

švedų C2 C2 C1 C1 C1 

rusų C2 C2 C2 C2 C2 

 Norvegų, 

danų 

B1 B1 - - - 

Vokiečių A2 A2 A1 A1 A1 

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė 

Gimimo data 1969 04 01 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Daktarė 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus universitetas 1994 Filologo, anglų kalbos ir 

literatūros dėstytojo 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Vilniaus universitetas Ţaidimas Karen Blixen 

diskurse 

2005 12 19 Humanitari

nių mokslų 

daktaro 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

2006- Vilniaus universitetas, 

Filologijos fakultetas, 

Skandinavistikos centras 

Lektorė 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

   

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Skandinavų literatūros ir kultūros 

studijos, 

ţaidimo teorija, naratologija 

Skandinavų literatūros istorija 

(Viduramţiai, XIX, XXa.); Skandinavų 

filologijos seminaras; Kultūros 

kanonizacija Skandinavijoje, Ţaidimo 

teorija ir literatūra, Skandinavų literatūra 

Lietuvoje ir kt. 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

Georgo Brandeso mokslinių tyrimų mokykla 

(Georg Brandes skolen), Danija 

Stokholmo universitetas 

Kopenhagos universitetas 

 

7-10 dienų 

 

7 dienos  

5 dienos 

2004, 2005, 

2006 

 

2008 

2009 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 



54 

 

1. Ieva Steponavičiūtė – Aleksiejūnienė. The poetics of art as a game in Karen 

Blixen‟s essay “On modern marriage and other observations“. Kultūros 

intertekstai. Cultural intertexts, ser. .Acta litteraria comparativa, 2. Vilnius: 

Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, ISSN 1822-5608, pp. 17-27. 

2. Steponavičiūtė, Ieva. Saga Reflections in Karen Blixen's Texts (with Focus on 

"Grjotgard Ålvesøn og Aud"). Approaching the Viking Age, ser. 

Scandinavistica Vilnensis, 2, Vilniaus universiteto leidykla, 2009, ISSN: 2029-

2112,  pp. 163-177. 

3. Steponavičiūtė, Ieva.  Jurga Ivanauskaite: Breaking the Waves. Apparatur, V. 

20, 2010, ISSN 1601-5576, pp. 29-31. 

4. Steponavičiūtė, Ieva. Is there a narrator in this drama? On transpositions of the 

narrative structure of the novel Naustet onto the play Vakkert by Jon Fosse. 

Nordisk drama. Fornyelser og transgresjoner. Nordic Drama. Renewal and 

Trangression. Red. Maria Sibinska et al. Gdansk: Fundacja Rozwoju 

Uniwesytetu Gdanskiego, 2010, ISBN 978-83-7531-014-6, pp. 167-174. 

5. Steponavičiūtė, Ieva. The Game of Piquet in Tales of Two Old Gentlemen by 

Karen Blixen. Studi Nordici,  Anno XVI.  Pisa – Roma: Fabrizio Serra editore,  

2009, ISSN 1128-0107 / ISSN elettronico 1824-9833, pp. 15-26. 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių  

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Anglų C2 C2 C2 C2 C2 

Danų C2 C2 C2 C2 C2 

Rusų C2 C2 C2 C2 B2 

Švedų, 

norvegų 

B1 B1 - - - 

Vokiečių A2 A2 A1 A1 A1 

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Irma Anneli Timonen 

Gimimo data 1948. 04. 29 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Filosofijos magistrė 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Helsinkio universitetas 

 

 

Helsinkio universitetas 

1982.05.18 

 

 

2001.05.17 

Filosofijos magistro (bendroji 

fonetika, slavų filologija, bendroji 

kalbotyra, rusų kalba ir literatūra) 

Suomių kalbos studijos 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Helsinkio universitetas 

Oulu universitetas 

Helsinkio universitetas 

 

2001.12.03 

2001.07.31 

2004.06.22 

 

 

(specializacija Suomių kaip 

uţsienio kalba) 

Suomių literatūros studijos 

Internetinės pedagogikos studijos 

Pedagogikos studijos 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas mokslo 

laipsnis 

    

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

1980-1992 

1986-1999 

 

2000-2006 

2002-2006 

2006- 

 

Helsinkio universiteto kalbų 

centras 

Helsinkio universiteto slavų 

filologijos katedra 

Järvenpää darbininkų mokykla 

Laurea aukštoji profesinė 

mokykla  

Vilniaus universitetas 

bulgarų kalbos dėstytoja 

valandininkė 

asistentė 

 

suomių kaip antrosios kalbos 

dėstytoja 

suomių kalbos ir informatikos 

dėstytoja 

suomių kalbos lektorė 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

   

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Suomių kaip uţsienio kalbos dėstymo 

metodika, gretinamoji kalbotyra 

Šiuolaikinė suomių kalba, Suomijos istorija ir 

dabartis, Suomijos kultūros įvadas, Suomių 

literatūra, Suomių kalbos, literatūros ir kultūros 

savitumas 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

   

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių sąrašas 

 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba Finnish 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 
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Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

English C1 C2 B2 B2 B2 

Bulgarian C1 C2 C1 C1 C1 

Swedish B1 B2 B1 B1 B1 

German B1 B2 A2 A2 B1 

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

 

Vardas ir pavardė Jūratė Kumetaitienė 

Gimimo data 1971.09.13 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Visuotinės literatūros magistras 

Aukštasis išsilavinimas 

aukštoji mokykla baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Oslo universitetas 

Vilniaus universitetas 

Vilniaus universitetas 

1998 

1996 

1994 

Norvegų k. ir lit. 

dėstytojas (uţsieniečiams) 

Visuotinės literatūros 

magistras 

Filologas, Lietuvių k. ir lit.  

Studijos doktorantūroje 

aukštoji mokykla disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Habilitacija 

aukštoji mokykla disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai darbovietė pareigos 

2010 VU Skandinavistikos centras Asistentė 

Darbo veikla 

metai darbovietė pareigos 

2001 VU Skandinavistikos katedra                  Lektorė 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Šiuolaikinė norvegų literatūra 

H.Ibseno kūryba 

1.Skandinavų literatūra (XX a.) 

2.Šiuolaikinės skandinavų lit. tendencijos 

 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Oslo universitetas. Nordistikos ir 

literatūrologijos institutas 

Oslo universitetas.Tarptautinė vasaros 

mokykla. Šiuolaikinės norvegų lit.seminaras ir 

H.Ibseno seminaras 

Oslo universitetas.Tarptautinė vasaros 

mokykla.Norvegų k. seminars dėstytojams ir 

šiuol.norvegų lit.seminars 

Oslo universitetas. Nordistikos ir 

literatūrologiijos katedra. 

Oslo universitetas.Nordistikos ir 

literatūrologijos katedra. Norvegų k. ir 

lit.studijos , šiuol.norvegų novelės 

seminaras, švedų ir danų lit. kursas 

(mellomfagsnivå)  

Oslo universitetas.Lingvistikos institutas. 

Grunnfag i norsk i utlandet. Norvegų k. ir lit. 

programa, kurią baigus, suteikiama teisė 

dėstyti norvegų k.ir lit.uţsieniečiams 

universitetuose, aukštosiose m-klose 

Oslo universitetas. Nordistikos ir 

literatūrologijos katedra.Norvegų k. ir lit., 

H.Ibseno dramos seminaras 

Bergeno universitetas. Tarptautinė vasaros 

mokykla. Norvegų k.kursai (IV lygis) ir 

šiuolaikinės norvegų lit.seminaras 

Oslo universitetas.Tarptautinė vasaros 

mokykla.Norvegų k. kursai (III lygis) ir 

H.Ibseno seminaras 

 

1 savaitė 

 

3 savaitės 

 

3 savaitės  

 

2 savaitės 

 

2 semestrai 

  

  

 

3 semestrai 

   

 

 

 

5 mėnesiai 

    

4 savaitės 

     

6 savaitės 

         2009 

         

         2006 

 

          2001 

 

          2000 

 

           1999 

       

 

 

         1997-1998 

 

 

 

 

1996 

 

1996 

 

1995 

 

Paskelbtų svarbiausių mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių sąrašas 

 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių (arba kita) 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Norvegų k. C2 C2 C2 C2 C2 

Rusų k.        C2        C2              C2              C2         C2 

Anglų k. B2 B2 B1 B1 B1 

Vokiečių k. C1 C1 B2 B2 B1 

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC  

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Vardas ir pavardė Jurgita Petronyė 

Gimimo data 1973-03-08 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Skandinavų filologijos magistrė 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus universitetas 1998 Skandinavų filologijos 

magistrė 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

nuo 1998 Vilniaus universitetas 

Filologijos fakultetas 

Skandinavistikos centras 

asistentė 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

1998-2002 LR švietimo ir mokslo 

ministerijos Tarptautinio 

bendradarbiavimo ir Europos 

integracijos skyrius 

vyr. specialistė 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Uţsienio kalbų didaktika ir metodika, 

vertimo teorija, kultūros istorija 

Norvegų kalba, kultūra ir visuomenė, 

vertimo teorija 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

   

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

 

Straipsnis  “Dvi groţinio kūrinio perskaitymo galimybės”, išspausdintas mokslo 

straipsnių tęstiniame rinkinyje “Teksto slėpiniai” Nr.8  2005 m.. # 132 psl. # ISSN 

1648-6390 

 

 

 

 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių  

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 
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Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

norvegų  C2 C2 C2 C2 C2 

anglų C1 C2 C1 C1 C1 

rusų C2 C2 C1 B2 B2 

      

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Jurij Kuzmenko 

Gimimo data 1941 10 27 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 
Dr., habil. Prof. 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Sankt-Peterburgo 

universitetas 

 

1965 Skandinavų filologija 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas mokslo 

laipsnis 

AM Kalbotyros 

institutas 

Sankt-Peterburgo 

skyrius 

Švedų kalbos afrikatų istorija 

 

1970 Dr. 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas mokslo 

laipsnis 

AM Kalbotyros institutas 

Sankt-Peterburgo skyrius 

Skandinavų kalbų fonologijos 

evoliucijos faktoriai 

1985 Dr., habil 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

1968-1994 AM Kalbotyros institutas 

Sankt-Peterburgo skyrius 

 

Jaunesnysis mokslo 

darbuotojas 

Vyresnysis mokslo 

darbuotojas 

Skyriaus vedėjas 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Nuo 1994-2007 

 

 

 

Nuo 2007 

Berlyno Humboldtų universitetas, 

Nordeuropa-Institut 

 

 

Kalbotyros institutas, Rusijos  mokslų 

akademija, Sankt-Peterburgas  

profesorius 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Istorinė fonologija, istorinė gramatika, dialektologija, 

runologija, tipologija, kalbotyros istorija, kalbų 

kontaktai 

Istorinė fonologija, istorinė gramatika, 

dialektologija, runologija 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

Lundo universitetas 1 mėnuo 1993 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių sąrašas 

Publications in 2005-2009 (without abstracts of papers and reviews) 

 

1. Saami influence on the development of morphological innovations in Common Scandinavian. 

In: Finno-Ugric people in the Nordic Countries. Roots V: The roots of people and Languages of 

Northern Eurasia. Ed. Birger Winsa. Hedenäset, 2005.11-31  

2. Geschichte der Quantität in den germanischen Sprachen. In: Hrda manasa. Studies presented to 

professor Leonard G. Herzenberg on the occasion of his 70-birthday. (ред. Н.Н. Казанский). 

Cанкт-Петербург 2005. 30-37. 

3. Scandinavian umlaut, Sami metaphony and Swedish-Norwegian levelling (jamning): a floating 

Scandinavian-Sami isogloss. In: Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull. Oslo, 2005. 118-126 

 4. The history of quantity in the Scandinavian languages. In: Tijdschrift voor Skandinavistiek. Jg 

26 N 2. 2005.127-144. 

5. Typology of the contact on the Balkans and in Scandinavia - the case of the suffixed definite 

article. In: Studies in Eurolinguistics. Vol. 2. Integration of European Language Research (Ed. 

P.Sture Ureland). Berlin 2005. 89-112.   

6. К. М. Бельман (послесловие) В: К. М. Бельман. Послания Фредмана. С.-Петербург. 2005. 

452-461.  

7. Samische Spuren in der skandinavische Mythologie. In: Indo-Iranian linguistics and the 

typology of linguistic situations. Prof. Alexander Gruenberg (1930-1995) memorial volume. (Ed. 

M. Bogolyubov). St.-Petersburg. 2006. 394-408. 

8. Происхождение баланса гласных в шведских и норвежских диалектах. В: Скандинавская 

филология (Scandinavica) 8. (ред. Б.С. Жаров). Ст.-Петербург. 2006. 31-47. (Swedish 

summary). 

9. Jätten Thjazi och det nordiska elementet i nordisk mytologi. In: Sapmi Y1K – Livet i samernas 

bosättningsområde för ett tusen år sedan. (red. Andrea Amft, Mikael Svonni. (Samiska Studier 3). 

Umeå , 2006. 11-28. 

10. Карл Микаель Бельман (послесловие). В: Карл Микаель Бельман. Песни Фредмана 

(Литературные памятники). С.-Петербург. 2006.  

11. Саамская интерференция в скандинавских языках. В: Скандинавская филология 

(Scandinavica) 9. (ред. Е.В. Краснова). С.-Петербург 2007. 112-130 

12. Сложные предлоги в североскандинавских языках и в русских диалектах (к истории 

одной параллели). В: Труды Института лингвистических исследований T. III, ч. 1. (ред. 

Н.Н. Казанский). Ст.-Петербург 2007. 149-160. 
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13. Samische Interferenzmerkmale in den skandinavischen Sprachen. In: Studies in 

Eurolinguistics. Vol. 5. Edited by P. Sture Ureland. Language Contact and Minority Languages on 

the Littorals of Europe. Sture Uraland, Anthonz Lodge and Stefan Pugh (Eds.). Berlin 2007. 303-

328. 

14. The origin of vowel balance in Swedish and Norwegian dialects. In: Språk og språkforhold i 

Sápmi. (Red. Tove Bull, Jurij Kusmenko, Michael Rießler). (Berliner Beiträge zur Skandinavistik 

11). Berlin 2007. 235-258. 

19. Der samische Einfluss auf die skandinavischen Sprachen. Ein Beitrag zur skandinavischen 

Sprachgeschichte. Berlin 2008. Berliner Beiträge zur Skandinavistik 10. (monograph). 462 S. 

(Review articles in NOWELE 2009, Maal og minne 2010)  

20.  Предисловие. В: Пряди истории. Исландские саги о Древней Руси и Скандинавии. 

Водолей Publishers. Москва. 2008. 5-10. 

21. Кто такие ситоны в «Германии» Тацита и почему ими правит женщина? – В: 

Индоевропейское языкознание и классическая филология. Материалы чтений, посвященных 

памяти профессора Иосифа Моисеивича Тронского. Санкт-Петербург. Нестор-История. 

2008. 263-271. (English summary) 

22.  Саамские боги охоты и рыбной ловли в скандинавской традиции. В: сб. Германистика. 

Скандинавистика. Историческая поэтика. М. 2008. 142-157. 

23. Самоназвание германцев и исконное значение этнонима Suebi «свебы». Индоевропейское 

языкознание и классическая филология – XIII.  Материалы чтений, посвященных памяти 

профессора Иосифа Моисеевича Тронского. СПб 2009. 337-358. (English summary) 

24. Боръярмолет, саамо-шведский пиджин начала XVIII в. В: Скандинавская филология. 

Выпуск 10. (Scandinavica). Спб. 2009. 122-132. (English summary)   

25. The Sámi and Scandinavians in the Viking Age. In: Approaching the Viking Age. Red. E. 

Sausverde, I. Steponavicute. Vilnius 2009. 65-93.  

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba rusų 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausymas Skaitymas Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

vokiečių C2 C2 C2 C2 C2 

anglų C2 C2 B2 B2 C2 

švedų C2 C2 C2 C2 C2 

      

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Laura Sliauţienė 

Gimimo data 1982-01-13 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Magistras 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Helsinkio universitetas 2009 Suomių kalba ir kultūra 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

- - - - 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

- - - - 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

Nuo 2009 m. Vilniaus universitetas asistentė 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

   

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

originalo ir verstinio teksto santykis, 

universaliosios vertimo strategijos 

Suomių kalba antrakalbiams, Suomijos 

šalityra 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

- - - 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Suomių C1 C1 C1 C1 C1 

Anglų B2 C1 B2 B2 B2 

      

      

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 



63 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Linas Svolkinas 

Gimimo data 1980 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Cand. anthr., Magistras Kopenhagos Universitetas, Antropologija 

2009  

 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Kopenhagos 

Universitetas 

 

2009 Antropologija 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai Pagrindinė darbovietė pareigos 

2010 Skandinavistikos centras, VU, 

TSPMI, VU, 

asistentas 

Darbo veikla 

metai Pagrindinė darbovietė pareigos 

   

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Politinė Antropologija, Socialiniai 

Judėjimai, Danija, Skandinavijos 

Antropologija, Vakarų Europos 

Antropologija 

Skandinavijos Antropologija 

Politiniai Ritualai 

Įvadas į Socio Kultūrinę Antropologiją 

Mokslinės staţuotės 

Vieta trukmė metai 

Kopenhagos Universitetas, Antropologijos 

Institutas, 

4 mėn 2010-2011 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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 Svolkinas, Linas. 'On the Precipice of a Volcano': Negotiating Continuity and 

Change in the Danish Alternative Community Christiania. In: Identity Politics: 

Migration, Communities, and Multilingualism. Acta Historica Universitatis 

Klaipedensis, Vol. 20, Studia Anthropologica - 4. Klaipėda University 

Publishers, 2010, P. 83-94. ISSN 1392-4095. 

 Sedlenieks Klavs; Svolkinas Linas; Kokie-Narbuta Iveta; Vetra Aivars; 

2009 The Experience of NRC “Vaivari” in Rehabilitation of Foreign Soldiers. 

International Journal of Rehabilitation Research 32 (1).  

 Antanaviciute, Rasa & de Munck, Victor & de Munck, Trini & Svolkinas, 

Linas, 2009,   

            Experiencing Vilnius: Insider-Outsider perspectives. Vilnius: Kronta 

 Svolkinas, Linas 

2006 Strategies and Tactics: Defining a new moral behavior in the public 

spaces  of Vilnius. Acta Historica Universitatis Klaipedensis XIII. (Studia 

Anthropologica II) 

 

Kalbų 

 mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių (arba kita) 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Anglų kalba  C2 C2 C2 C2  

Danų kalba C2 C2 C1 B2  

Rusų kalba C2 C2 C2 B2  

      

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

 

Vardas ir pavardė Loreta VAICEKAUSKIENĖ 

Gimimo data 1970 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

humanitarinių mokslų daktarė 

Aukštasis išsilavinimas 

aukštoji mokykla baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus universitetas,  1994 Lietuvių kalba ir literatūra 

Studijos doktorantūroje 

aukštoji mokykla disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas mokslo 

laipsnis 

Vilniaus universitetas „Naujųjų lietuvių kalbos 

svetimţodţių norminimo 

teorija ir praktika“ 

2004 hum. m. dr. 

laipsnis 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Habilitacija 

aukštoji mokykla disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai darbovietė pareigos 

Nuo 2006  Lietuvių kalbos institutas vyresn. mokslo darbuotoja, 

Kalbos kultūros skyriaus 

vadovė 

Nuo 1995 Vilniaus universitetas, 

Skandinavistikos centras 

lektorė 

Nuo 2009 Projekto „Norvegų ir kitų 

skandinavų kalbų studijų plėtra 

Vilniaus universitete“, 

finansuojamo Norvegijos 

finansinio mechanizmo lėšomis, 

programa 

programų plėtros ekspertė 

Nuo 2009 Lietuvos mokslo tarybos 

Humanitarinių ir socialinių 

mokslų komiteto Nacionalinės 

lituanistikos plėtros 2009–2015 

programa  

vykdymo grupės narė 

2008–2010 Lietuvių kalbos institutas Tarybos narė 

2007 Publikacijų bazė „Lituanistika“ ekspertė 

2006–2010 

 

Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos Leksikos pakomisė 

narė, ekspertė 

 

1995–2006 Vilniaus universitetas, Lietuvių 

kalbos katedra 

lektorė 

1993–2000 Lietuvių kalbos institutas, 

Kalbos kultūros skyrius 

asistentė 

2000 l. e. p. Skandinavistikos katedros  vedėja 

  

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Sociolingvistika, socialinė kalbos 

psichologija, 

kalbos politika ir kalbų kontaktai, 

semantika, leksikografija, akademinė 

retorika, psicholingvistika, vertimas 

Danų kalba ir vertimas 

Leksikologija 

Mokslinio darbo rašymas 

Specialybės kalba 

Tekstynų lingvistika 

Mokslinės staţuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai 

vieta trukmė metai 

Kopenhagos universitetas 

 

 1994, 1997, 1998, 

2000, 2001 

Narystė organizacijose 

EATAW (European Association of Teachers of Academic Writing): Europos 

akademinio rašymo dėstytojų asociacijos narė 

 

Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos narė 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 
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Knygos, skyriai ir straipsniai knygose 

 

Naujieji lietuvių kalbos svetimţodţiai: kalbos politika ir vartosena, Vilnius: Lietuvių 

kalbos instituto leidykla, 2007, p. 311. 

 

„Globalioji daugiakalbystės perspektyva: anglų kalbos vieta ir vaidmuo Lietuvos miestų 

erdvėje“, in: Meilutė Ramonienė (red.) Miestai ir kalbos, Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla, 2010. [įteikta spaudai] 

 

„But the tendency is to speak to your audience in your own... their language. One 

hundred years of Standard Lithuanian“, in: T. Kristiansen, N. Coupland (eds.) Standard 

Language Ideology in Contemporary Europe, Novus: Oslo, 2010. [įteikta spaudai] 

 

Mokslo straipsniai 

 

„Anglų kalbos svetimţodţiai ir socialinis identitetas Lietuvoje“, in: Darbai ir dienos 46, 

2006, 65–78. 

 

„H. C. Anderseno „Sniego karalienės“ vertimai į lietuvių kalbą“, in: Andersenas ir 

Lietuva, Straipsnių rinkinys, „Rubinaičio“ ţurnalo priedas, sud. Kęstutis Urba, Vilnius: 

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius, 2006, 58–61. 

 

„English Borrowings and Social Identity in Lithuania“, in: Spritt österut: Språk og 

identitet, (ser. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet 26), Volda: Høgskulen i Volda, 2007, 

50–66. 

 

„Preskriptyvumas ir deskriptyvumas (skolinių) norminimo politikoje“, in: Darbai ir 

dienos 50, 2008, 31–41. 

 

„Nauji naujųjų skolinių norminimo klausimai“, in: Kalbos kultūra 81, 2008, 65–79. 

 

„Kalbos taisymai ir kalbinis pasitikėjimas: sociolingvistiniai nuostatų tyrimai“, in: 

Kalbos kultūra 82, 2009, 235–252 (kartu su Vaida Šveţaite). 

 

„Postmodernioji dvikalbystė: tautinės kalbos ir anglų kalba reklamoje“, in: Kalbos 

kultūra 82, 2009, 110–125. 

 

„Lietuvių kalbos norminimo šimtmetis. Daug ideologijų ir šiek tiek vartosenos“, in: 

Naujasis Ţidinys-Aidai 5–6, 2010, 165–172. 

 

„Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose“, in: Kalbotyra 63 

(3), 2010 (kartu su Reda Šmitaite). [įteikta spaudai] 

 

Mokslinės ataskaitos 

 

Parengtas projektas „Bendrieji naujųjų skolinių norminimo principai“ (drauge su Jurgita  

Girčiene), patvirtinta VLKK posėdyje 2007-02-15, prieiga internete 

http://www.vlkk.lt/lit/88922. 

 

„Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje“, 

Baigiamoji ataskaita, projektą rėmė Valstybinio mokslo ir studijų fondas, 2009, p. 45. 

 

„Skandinavų filologijos ir skandinavų kalbų kursų programų (1991–2009) vertinimas. 

Buvusių ir esamų Skandinavistikos centro studentų apklausa“, Tyrimo ataskaita, 

projektą rėmė specialioji EEE ir Norvegijos finansinių priemonių programa ir Vilniaus 

universitetas, 2009, p. 47. Prieiga internete: 

http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/naujienos/naujiena/115/ 

 

http://www.vlkk.lt/lit/88922
http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/naujienos/naujiena/115/
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Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių  

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Anglų C2 C2 B2 B2 C1 

Danų C2 C2 C2 C2 C2 

Rusų C2 C2 C2 C1 C1 

Švedų, 

norvegų 

C1 C1 - - - 

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC  

 

 

 

Vardas ir pavardė Ramunė Dambrauskaitė Muralienė 

Gimimo data 1970 11 10 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 
 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus universitetas 1993 Filologė, lietuvių kalbos 

ir literatūros, lotynų ir 

graikų kalbų dėstytoja 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

Vilniaus universitetas XVI-XVII a. LDK lotyniškos 

laidotuvių kalbos 

  

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

1994-2000 Vilniaus S. Daukanto vidurinė 

mokykla 

Mokytoja 

1994-1995 Lietuvos Muzikos akademija Asistentė 

1998-2000 Vilniaus universitetas Asistentė 

2004-2007 Vilniaus universitetas Asistentė 

2010- Vilniaus universitetas Asistentė 

 

   

Mokslinė pedagoginė veikla 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

LDK lotyniškoji literatūra, leksikografija, 

vertimo teorija 

 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

Uppsalos universitetas 

Helsinkio universitetas 

Krokuvos universitetas 

1 metai 

5 mėn. 

1 sav. 

1991-1992 

1994 

1998 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

 

1. “Venclovo Agripos Lietuvio laidotuvių kalba apie Joną Radvilą”, Literatūra 

(Mokslo darbai), Vilnius, 2009, Nr. 51 (3), pp. 124-136. 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

anglų C1 C1 C1 C1 C1 

rusų C2 C2 B2 B1 B1 

švedų C2 C2 C2 C2 C1 

norvegų B1 B2 A1 A1 A1 

danų A2 B2 A1 A1 A1 

lenkų B1 C1 A1 A1 A1 

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Rasa Baranauskienė 

Gimimo data 1971-06-27 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Filologijos magistrė 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus universitetas 1996 Filologijos magistrė 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

Vilniaus universitetas Keltų ir skandinavų kalbų ir 

kultūriniai kontaktai vikingų 

laikotarpiu.  

Studijuoja 

nuo 2004 

m.  

 

Habilitacija 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

nuo 2003 

 

 

 

1997 – 2003 

Vilniaus universitetas 

Filologijos fakultetas 

Skandinavų filologijos katedra. 

 

Vilniaus universitetas 

Filologijos fakultetas 

Skandinavų filologijos katedra. 

 

lektorė 

 

 

 

asistentė  

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Kalbų kontaktai, viduramţių literatūra ir 

kultūra, vertimas. 

Senoji skandinavų literatūra, švedų 

kalbos istorija, šiuolaikinė švedų kalba, 

islandų kaip antroji uţsienio kalba, įvadas 

į keltų civilizaciją, keltų religija ir 

mitologija, airių viduramţių kultūros 

įtaka Europos viduramţių kultūrai, įvadas 

į keltų literatūrą.  

 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

Stokholmo universitetas, Švedija 

Berlyno Humboldtų universitetas, Vokietija 

Korko Universitetas, Airija 

Kopenhagos universitetas, Danija 

Berlyno Humboldtų universitetas, Vokietija 

Berlyno Humboldtų universitetas, Vokietija 

Lundo universitetas, Švedija 

Islandų kalbos ir literatūros studijos Islandijos 

universitete 

Senosios islandų kalbos kursai Islandijos 

universitete 

Airių ir velsiečių kalbos ir literatūros studijos 

Korko universitete 

Islandų kalbos studijos Islandijos universitete 

Švedų ir islandų kalbos ir literatūros kursai 

Upsalos universitete 

A. Strindbergo dramos kursai Stokholmo 

universitete 

1 savaitė  

1 savaitė  

1 savaitė  

2 dienos  

1 savaitė  

2 mėnesiai  

1 mėnuo  

2 semestrai 

1 mėnuo 

2 semestrai 

 

2 semestrai 

Semestras 

1 mėnuo 

2010 

2009 

2009 

2009 

2009 

2005 

2005 

2002 – 2003  

2001 

1997 – 1998 

 

1995 

1993 

1992 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 
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Vardas ir pavardė Ricki Torstensson 

Gimimo data 24.01.1952 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

magister 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Göteborgs universitet 1974 Magistrė švedų ir anglų 

kalba  

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

Baranauskienė, R. (2009): Reflections of Celtic Influence in Hildinavisen. 

Approaching the Viking Age. Vilnius University Publishing house.  

Baranauskienė, R. (2007): Keltų kultūros įtakos atspindţiai Meno salos 

Runakmeniuose. Respectus Philologicus, vol. 12. Vilnius.    

Baranauskienė, R. (2007): Keltų literatūrinės tradicijos atspindţiai Šetlando „Baladėje 

apie Hildiną. Ţmogus ir ţodis, vol. 9 72-82. Vilnius. 

Baranauskienė, R. (2003): Giesmės Helgakviða Hundingsbana II vertimas Senųjų 

islandų tekstų antologijoje „Mimiro šaltinis“. Vilnius. 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių (arba kita) 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Anglų k.  C2 C2 C2 C2 C2 

Švedų k.  C2 C2 C2 C2 C2 

Islandų k.  C2 C2 C1 C1 C1 

Airių k.  B1 B1 B1 B1 B1 

Ispanų k.  B1 B1 B1 B1 B1 

Japonų k.  A1 A1 A1 A1 A1 

Senoji islandų 

k.  

 C2    

Senoji airių k.   B2    

Vidurinė 

velsiečių k.  

 C1    

Rusų k.  C2 C2 C1 C2 C1 
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2010 - Vilniaus universitetas 

Filologijos fakultetas 

Skandinavistikos centras 

lektorė 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

2009-2010 

2007-2009 

2002-2007 

2000-2002 

Borås högskola 

Sofia University, Bulgaria 

Folkuniversitetet, Göteborg 

University of Gdansk, Poland 

lektorė 

lektorė 

dėstytoja 

lektorė 

 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Šiuolaikinė švedų kalba, švedų kalba 

antrakalbiams 

Švedų kalba 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

   

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

 

 

 

 

 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba švedų 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

anglų C2 C2 C2 C2 C1 

vokiečių B2 B2 B2 B1 B1 

ispanų B2 B2 B2 B1 B1 

      

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Šarūnas Radvilavičius 

Gimimo data 1972 01 24 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

magistras 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus universitetas 1994 istorijos bakalauras 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Oslo universitetas 1998 Šiaurės šalių vikingų ir 

viduramţių kultūros 

magistras 

Lietuvos teisės 

universitetas 

2005 Viešojo  administravimo 

magistras (ES politika ir 

administravimas) 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

2002- Šiaurės ministrų tarybos biuras 

Lietuvoje 

Direktoriaus pavaduotojas 

1999-2002 Lietuvos savivaldybių asociacija Konsultantas tarptautinių 

ryšių ir programų 

klausimais 

metai nepagrindinė darbovietė pareigos 

1998-2003 Vilniaus universitetas, Istorijos 

fakultetas 

Dekano padėjėjas, 

dėstytojas 

1998-1999 Klaipėdos universitetas, Istorijos 

studijų centras 

Dėstytojas 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

Skandinavų istorijos ir kultūros studijos, 

 

Baltijos jūros miestų istorija, Vikingų 

kultūros studijos, Vikingų laikotarpis 

Baltijos jūros regione 

 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

 

1. E.Dorelaitė, A. Jay, Š.Radvilavičius „For the BENefit of Cross-border 

Cooperation in the Baltic Sea Region“, EGV Print, Tallinn, 2007., ISBN 978-

91-633-1580-0. 

2. J. Piliutytė, Š.Radvilavičius „Comparative Analysis of Euroregions in the 

territory of Lithuania“ / The role of Euroregions in transfrontier co-operation, 

Europos Taryba, Strasbourg, 2006, p. 131-238 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių  

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Anglų C2 C2 C2 C2 C2 

Norvegų C2 C2 C2 C2 C2 

Rusų C2 C2 C2 C2 C2 

Švedų, danų B1 B1 - - - 

Vokiečių B1 B1 A2 A2 A2 

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Vardas ir pavardė Saulius Pivoras 

Gimimo data 1968.12.01 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 
Dr., doc. 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus Universitetas 1992 Istorikas, istorijos 

dėstytojas 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

Vilniaus Universitetas Lietuvių ir latvių pilietinės 

savimonės raida XVIII a. 

pabaigoje – XIX a. pirmoje 

pusėje (lyginamasis aspektas) 

1997.01.22 daktaras 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

1995-1997 Vilniaus Universitetas asistentas 

1997-2000 Vilniaus Universitetas vyresnysis asistentas 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

2000-2010 Vytauto Didţiojo Universitetas docentas 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

1. Valstybės tarnybos politika ir valstybės 

tarnybos ţmogiškieji ištekliai (valstybės 

tarnybos apimtis ir struktūra, valstybės 

tarnautojų klasifikavimas, atranka ir 

priėmimas, karjeros valdymas ir veiklos 

vertinimas) 

2. Skandinavijos valstybių politika, 

santykiai su Lietuva 

3. Pilietybės politika 

 

1. Skandinavijos politika 

2. Viešojo administravimo teorijos 

3. Europos Sąjungos administracijos 

ţmogiškieji ištekliai (magistrantams) 

4. Viešasis administravimas: nuo 

klasikinio iki šiuolaikinio 

(magistrantams) 

5. Lyginamoji pilietybės politika 

(magistrantams) 

6. Įvadas į viešąjį administravimą 

 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

Stokholmo universitetas, Švedija 4 mėnesiai 1997 

Umeo universitetas, Švedija 4 mėnesiai 1998 

Vaasa universitetas, Suomija 3 savaitės 2000 

Geteborgo universitetas, Švedija 2 savaitės 2003 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 
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1) Model of Civil Service in Lithuania's Public Policy, Baltic Journal of Law and 

Politics (ISSN 2029-0454), Vol. 3, Number 1, 2010, p. 99 – 124. (Metapress 

duomenų bazė) 

2) Pakartotinis pripaţinimas, Darbai ir Dienos. 53 (2010). ISSN 1392-0588 p. 75-98. 

(CEEOL duomenų bazė) 

3) (su Sakalauskaite Goda). Nacionalinės pilietybės politika (lyginamoji Vengrijos, 

Lenkijos ir Lietuvos atvejų analizė), Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos.  

2009, nr. 8. ISSN 1822-5152 p. 9-21. (EBSCO SocIndex with fulltext) 

4) Vinco Kudirkos liberalus nacionalizmas maţų Vidurio rytų Europos tautų tautinių 

sąjūdţių kontekste, "Tegul meilė Lietuvos..." Vincui Kudirkai - 150 : mokslinių 

straipsnių rinkinys / sud. R. Skeivys. ISBN 9786094250057 p. 44-54. 

5) Juozas Gabrys, Karlas Lindhagenas ir lietuvių – švedų ryšiai XX a. pradţioje., 

Istorija : mokslo darbai. T. 74 (2009). ISSN 1392-0456 p. 23-32. (Sociological 

abstracts (CSA), MLA, CEEOL duomenų bazės) 

6) Švedijos poţiūris į Baltijos sąjungos kūrimą 1918-1926 m., Lietuvos istorijos 

metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische 

Geschichte. 2008, nr. 1 (2009). ISSN 0202-3342 p. 99-109. (ABC – CLIO duomenų 

bazė) 

7) Nuo nomenklatūros iki pseudobiurokratijos. Posovietinės viešosios biurokratijos 

bruoţai Lietuvoje, Darbai ir dienos. 52 (2009). ISSN 1392-0588 p. 159-174. (CEEOL 

duomenų bazė) 

8) Post-soviet transformation of bureaucracy in Lithuania, Baltic Journal of Law & 

Politics.Vol. 1 (2008). ISSN 2029-0454, p. 111-131. (Metapress duomenų bazė) 

9) Dvigubos pilietybės politika (Skandinaviškos pamokos Lietuvai), Oikos. Lietuvių 

migracijos ir diasporos studijos. 2007. N. 3. P. 9 – 18. (EBSCO SocIndex with 

fulltext) 

10) Inovacinė tarnybinės veiklos vadyba viešajame sektoriuje, A. Raipa (ats. red.) 

Naujoji viešoji vadyba. Kaunas, 2007, p. 151 – 165. 

 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Anglų kalba B2 C2 C1 C1 C1 

Rusų kalba C2 C2 C1 C1 C1 

Švedų kalba B2 C2 B2 B2 B2 

Lenkų kalba B2 C2 B1 B1 B1 

Vokiečių 

kalba 

A2 B2 A2 A2 A2 

Latvių kalba B1 C1 A2 A2 A2 

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC  
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Vardas ir pavardė Stefan Gottschalck Anbro 

Gimimo data 1975-10-02 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

Magistras 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Købehavns Universitet 2003 skandinavų literatūra 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

- - - - 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

- - - - 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

nuo 2006 Vilniaus Universitetas lektorius 

   

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

2003-2006 Skovlyskolen dėstytojas 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

XX. a. literatūra, literatūros teorija danų kalba ir literatūra, vertimas, 

skandinavų kinematografija 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

- - - 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

 

Anbro, S. G. (2008): Det legitimerende menneske – Velfærdsstat, nykritik og 

konfrontationsmodernisme. Kritik, nr. 176-177. 

 

 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba danų 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 
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Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Vokiečių C2 C2 C2 C2 C2 

Anglų C1 C1 C1 C1 C1 

Lietuvių B2 B2 B1 B1 B1 

      

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Tomas Riad 

Gimimo data 1959 11 15 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

prof. 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Upsalos universitetas 

Stokholmo universitetas 

1984 Filologijos bakalauras 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

Stokholmo 

universitetas 

Structures in Germanic 

Prosody: A diachronic study 

with special reference to the 

Nordic languages 

1992 daktaras 

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

1993-1999 

1999-2005 

nuo 2005 

Stokholmo universitetas asistentas  

lektorius  

profesorius 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

nuo 2005 Švedijos mokslų akademijos 

narys 

 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

bendroji kalbotyra; fonologija; metrika fonologija; šiuolaikinė teorinė fonologija; 

skandinavų kalbų raida ir kt. 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Brandeis University, Massachusetts 

Stanford University 

1 metai 

1 metai 

1985-86 

1992-93 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

A. Ongoing work 

ms 2010 Problemlösning i svensk grammatik. Problem sets for students of Swedish 

grammar + a accompanying handbook for teachers. [two volumes, 

accepted for publication. Norstedts förlag] 

ms 2009 Golston, Chris & Tomas Riad. Language as Art. Meter and its relation to 

language. [book] 

ms  The Phonology of Swedish. (The Phonology of the Languages of the World) 

[book, commissioned by Oxford University Press.] 

ms 2009.   Prosodi i svenskans ordbildning (under revision) 

 

B. Published work   

To app. Review: Nigel Fabb & Morris Halle: Meter in Poetry: A New Theory. 

Cambridge University Press 2008. To appear in Phonology 

2009b Eskilstuna as the tonal key to Danish. Proceedings Fonetik 2009 

Stockholm, 12–17. 

2009a  Accents left and right. In Dewey, Tonya Kim & Frog (eds.) Versatility in 

Versification: Mulitidisciplinary Approaches to Metrics. (Berkeley 

Insights in Linguistics and Semiotics) Peter Lang, 123–146. 

2008e  Review: Jan Paul Strid: Vokal på glid. Till frågan om östnordisk brytning 

av kort y. Namn och bygd 96, 191–200. 

2008d The morphological status of accent 2 in North Germanic simplex forms. In 

Martti Vainio, Reijo Aulanko & Olli Aaltonen (eds.) Nordic Prosody, 

Proceedings of the Xth Conference, Helsingfors 2008, Peter Lang. 205–

216. 

2008c Ljudhistoriens grannskap ms. In: Magnusson, Erik och Lena Rogström 

(red.) Studier i svensk språkhistoria 10. Språkhistoria - Hur och för 

vem? (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 36) Göteborg. 41–55. 

2008b Riad, Tomas & My Segerup. Phonological association of tone. Phonetic 

implications in West Swedish and East Norwegian. Proceedings 

Fonetik 2008. Göteborg, 93–96. 

2008a "Börk börk börk. Ehula hule de chokolad muus". Språktidningen nr 2, 

2008, 34–39. 

2007c II  Gussenhoven, Carlos & Tomas Riad (eds.) Tones and Tunes II. 

Experimental Studies in Word and Sentence Prosody. (Phonology and 

Phonetics. Series editor: Aditi Lahiri). Mouton de Gruyter, Berlin. 

2007c I  Riad, Tomas & Carlos Gussenhoven (eds.) Tones and Tunes I. Typological 

Studies in Word and Sentence Prosody. (Phonology and Phonetics. 

Series editor: Aditi Lahiri). Mouton de Gruyter, Berlin. 
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2007b  Review: Hans Basbøll: The Phonology of Danish. OUP. Nordic Journal of 

Linguistics 30.1, 129–137. 

2007a  Den dära och sånt därnt. In: Karin Milles & Anna Vogel (eds.) Språkets roll 

och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. 

Stockholm University.  

2006b Den tvåtoppiga tonaccentens ålderdomlighet. In: Antje Hornscheidt, 

Kristina Kotcheva, Tomas Milosch und Michael Rießler (Hrsg.): 

Grenzgänger. Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko. 

(Berliner Beiträge zur Skandinavistik 9.) 246–257. 

2006a Scandinavian accent typology. In: Åke Viberg (ed.), The typological profile 

of Swedish.  Sprachtypologie und Universalienforschung (STUF) 59.1, 

36–55.  

2005f  Rhythm. Article in The Encyclopedia of Language and Linguistics. 

Elsevier. 

2005e  Published dissertation opposition. Jardar E. Abrahamsen. 2003. Ein 

vestnorsk intonasjonsfonologi. NTNU, Trondheim. Norsk Lingvistisk 

Tidsskrift 2005.2, 243–253. 

2005d  Phonological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic III: 

Swedish (Article 124). In: Bandle, Oskar (ed.) The Nordic languages. 

An International handbook of the History of the North Germanic 

languages. vol. 2, 1102–1115. Walter de Gruyter, Berlin.  

2005c  Historien om tonaccenten. In: Cecilia Falk & Lars-Olof Delsing (eds.), 

Studier i svensk språkhistoria 8, Lund: Studentlitteratur, 1–27. 

2005b Golston Chris & Tomas Riad. The phonology of Greek lyric meter. Journal 

of Linguistics 41, 77–115. 

 

D. Teaching materials and similar 

2008 Problemlösning i svensk grammatik. Problem sets for students of Swedish 

grammar. ms. 

2004 Ordbetydelser. Kompendium, Stockholms universitet. 15pp. 

2002  Artikulatorisk fonetik. Kompendium, Stockholms universitet. 31pp. 

2000 Hemtenta: Ros från studenterna men ris åt egen rygg. Charlotta Karlsson 

(red) Examinationen – ett väl eller ve? Dokumentation från SUs 

campuskonferens. 27–30.  

2000  Problemorienterade grammatikövningar. Problemlösninguppgifter med 

lärarhandledning. (Del av slutrapport från projektet Problemorienterad 

grammatikundervisning) 38 s. 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba švedų 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 
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Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

anglų C2 C2 C2 C2 C2 

vokiečių C2 C2 C2 C2 C2 

danų, norvegų C2 C2    

      

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D

OC 

 

 

 

Vardas ir pavardė Ugnius Mikučionis 

Gimimo data 1977-09-12 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 
 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba 

specialybė 

Vilniaus universitetas 2001 Filologijos magistras 

(skandinavų filologija) 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Habilitacija 

institucija disertacijos tema gynimo 

data 

įgytas 

mokslo 

laipsnis 

    

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

2001-2004 Vytauto Didţiojo universitetas asistentas 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

Nuo 2004 iki dabar Vytauto Didţiojo universitetas lektorius 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

sinchroninė ir diachroninė skandinavų 

kalbotyra (ypač – modalumo semantika ir 

raiška), senovės skandinavų literatūra ir 

mitologija, medievistika 

norvegų kalba, senoji islandų kalba, 

senovės skandinavų literatūra ir 

mitologija, norvegų kalbos istorija, 

teorinė gramatika 

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 

Norvegijos technikos ir gamtos mokslų 

universitetas (Trondheimas, Norvegijos 

Karalystė) 

1 savaitė 2010 m. sausis 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC


80 

Oslo universitetas (Norvegijos Karalystė) 2 savaitės 2009 m. sausis 

Stokholmo universitetas (Švedijos Karalystė) 2 savaitės 2008 m. gruodis 

Stokholmo universitetas (Švedijos Karalystė) 2 savaitės 2008 m. geguţė 

Tartu universitetas (Estijos Respublika) 2 savaitės 2007 m. 

rugpjūtis 

Stokholmo universitetas (Švedijos Karalystė) 2 savaitės 2007 m. sausis 

Oslo universitetas (Norvegijos Karalystė) 2 mėnesiai 2005 m. liepa - 

rugpjūtis 

Oslo universitetas (Norvegijos Karalystė) 3 mėnesiai 2004 m. kovas – 

geguţė 

Farerų universitetas (Farerų salos, Danijos 

Karalystė) 

1 mėnesis 2003 m. 

Oslo universitetas (Norvegijos Karalystė) 2 savaitės 2002 m. sausis 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 

2010 
Mokslinis straipsnis: Norwegian modal verbs – a model and a description. 

Norsk Lingvistisk Tidsskrift. Nr. 28/2010 (1). P. 42–76. ISSN 0800-3076 

2009 
Mokslo populiarinimo straipnis: Ką sagos pasakoja apie 

kuršius. Krantai. Nr. 1. P. 8–17. ISSN 0235-6384 

2008 
Ţodynas: Norvegų-lietuvių ir lietuvių-norvegų kalbų ţodynas. Kaunas: 

Naujasis lankas. ISBN 978-9955-03-433-9 

2007 

Mokomoji knyga: Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir ţodynėlis. 

(Antrasis pataisytas leidimas). Kaunas: VDU leidykla. ISBN 978-9955-12-

236-4 

2007 
Mokslinis straipsnis: Norvegų kalbos modalinių veiksmaţodţių 

semantika. Kalbotyra. Nr. 57 (3). P. 186–195. ISSN 1392-1517 

2007 

Mokslinis straipsnis: Some Remarks on the Semantics of the Norwegian 

Modal Verbs. PhiN (Philologie im Netz). Nr. 42/2007. P. 38–54. ISSN 1433-

7177. URL: http://web.fu-berlin.de/phin/phin42/p42t3.htm 

2007 
Mokslo populiarinimo straipsnis: Norvegų kalba. Krantai. Nr. 2. P. 9–13. 

ISSN 0235-6384. 

2006 
Ţodynas: Norvegų – lietuvių kalbų ţodynas. Kaunas: Naujasis lankas. ISBN 

9955-03-324- 
 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

norvegų C2 C2 C2 C2 C2 

anglų C1 C1 C1 C1 C1 

rusų C1 C1 C1 C1 C1 

      

 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę: 

 

http://web.fu-berlin.de/phin/phin42/p42t3.htm
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http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.D
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Vardas ir pavardė Paulius Vaidotas Subačius 

Gimimo data 1968 05 04 

Mokslinis laipsnis, vardas Humanitarinių mokslų daktaras, docentas 

Aukštasis išsilavinimas 

aukštoji mokykla baigimo metai įgyta kvalifikacija arba specialybė 

Vilniaus universitetas 1991 filologas, lietuvių k. ir literatūros dėstytojas 

Studijos doktorantūroje 

aukštoji mokykla disertacijos tema gynimo data įgytas mokslo laipsnis 

Vilniaus universitetas Tautinio išsivadavimo 

kultūros samprata 

1996 04 25 humanitarinių mokslų 

(literatūrologija) daktaras 

Darbo veikla 

metai darbovietė pareigos 

1995–1996 08 Vilniaus universiteto Literatūros teorijos katedra asistentas 

1996 09–2002 08 Vilniaus universiteto Literatūros teorijos katedra vyr. asistentas 

2002 09–2007 01 Vilniaus universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra docentas 

Nuo 2007 02 Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros 

teorijos centras 

docentas 

Kitos darbovietės (jei dirba ir kitur) 

darbovietė pareigos 

LKMA Humanitarinių tyrimų institutas direktorius 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai 

tekstologija, teksto teorija, postkolonijinė 

kritika, XIX a. lietuvių literatūra, literatūros 

sociologija, nacionalizmo istorija, 

Baţnyčios istorija, religijotyra 

Literatūros teorijos įvadas, Diskurso ir teksto teorijos, 

Diskurso dirbtuvės, Klasikinė ir modernioji teksto 

kritika, Tekstologija, Šv. Rašto tekstologija, Filologinė 

religinio teksto analizė, Nacionalizmo kultūrinės 

pertvarkos Lietuvoje, Literatūros sociologija  

Mokslinės staţuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai 

vieta trukmė metai 

Osnabruecko (Vokietija) universitetas 2 mėn. 1998 

Kauno arkivyskupijos archyvas 2 mėn. 2003 

Lomţos vyskupijos archyvas 3 sav. 2004 

Archivio Segreto Vaticano, Roma 2 sav. 2005 

National University of Ireland, (St Patrick's College) Maynooth, Airija 5 sav. 2005 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių (arba kita) 

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

Anglų B2 C2 B1 B2 B1 

Rusų C2 C2 B2 B2 B1 

Lenkų A2 B2 A1 A1 A1 

      

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_lt_LT.DOC
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Paskelbtų svarbiausių mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių sąrašas (2006–2010) 

mokslinės monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai 

1. Subačius P. Carinės stačiatikybės ir tautinio sąmonėjimo akivaizdoje; Dešimtmetis, tampantis 

istorija // Krikščionybės Lietuvoje istorija / Red. V. Ališauskas. – V.: Aidai, 2006. – P. 341–383; 

557–569. – ISBN 9955-656-18-2. 

2. Subačius P. Antanas Baranauskas: gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai: [Poleminė studija]. – 

Vilnius: Aidai, 2010. – 318 p. – ISBN 978-9955-656-77-7.  

• vadovėliai, mokomosios knygos  

3. Subačius P. Postkolonijinė kritika // XX amţiaus literatūros teorijos: Vadovėlis aukštųjų mokyklų 

filologijos specialybės studentams / Red. A. Jurgutienė. – V.: VPU, 2006. – P. 284–303. 

4. Subačius P. Tautiškumo pertvarka Lietuvoje ir Europoje: literatūrinis pjūvis // Podiplominių studijų 

vadovas: Metodinė medţiaga / Sud. M. P. Šaulauskas. – V.: VU, 2007. – P. 94–96. 

5. Subačius P. Liminalios tapatybės Justino Marcinkevičiaus sovietmečio lyrikoje // XX 

amţiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika / Parengė Aušra Jurgutienė. – V.: LLTI, 

2010. – P. 370–388 

• moksliniai straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 

6. Subačius P. Du šv. Kazimierui skirti XIX a. pamokslai // Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: 

įvaizdis ir refleksija: Mokslinių straipsnių ir šaltinių publikacijų rinkinys / Sud. P. Subačius. – V.: 

Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006. – P.  113–117. 

7. Subačius P. On notation that does not refine: twelve phonetic versions in a multiple edition of a 19
th
 

century Lithuanian poem // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – 

2006. – Vol. 5: Texts in Multiple Versions. Histories of Editions / Eds. Luigi Giuliani, Herman 

Brinkman, Geert Lernout, Marita Mathijsen. – P. 192–208. – ISSN: 1573-3084 [DB: MLA]. 

8. Subačius P. The problem of Polytext // Literatūra. – Nr. 49(5): Vakarų literatūros tyrinėjimai. Anapus 

postmodernizmo: literatūra teorija, kultūra. – VU, 2007. – P. 133–137. [DB: MLA] 

9. Subačius P. V. „Anykščių šilelio“ politekstas: autoriteto suspendavimas ar įtvirtinimas? // Kalbos 

kultūra. – Nr. 80. – V.: LKI, 2007. – P. 135–142. [DB: MLA] 

10. Subačius P. Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos konkordato (1927 m.) rengimo refleksija pal. 

Arkivysk. Jurgio Matulaičio ir vysk. Pranciškaus Būčio korespondencijoje // Baţnyčios istorijos 

studijos. – T. 1: Katalikai ir valdţios XX amţiuje. – Vilnius: LKMA, 2007. – P. 33–41. 

11. Subačius P. V. Marianas Zdziechowskis ir arkivysk. Jurgis Matulaitis // LKMA Metraštis. – 

2008. – T. 31. – P. 221–226. 

12. • Subačius P. V. Inscribing Orality: The First Folklore Editions in the Baltic States // Editing the 

Nation‟s Memory. Textual Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Europe. – Ed. 

Dirk Van Hulle, Joep Leerssen. –  Amsterdam–New York: Rodopi, 2008. – P. 79–90. – ISBN 978-

90-420-2484-7. 

13. Subačius P. V. Marianas Zdziechowskis ir arkivysk. Jurgis Matulaitis // LKMA Metraštis. – 

2008. – T. 31. – P. 221–226. 

14. Subačius P. V. Marian Zdziechowski i arcybiskup Jerzy Matulewicz // Marian Zdziechowski 1861–

1938 w 70 rocznicę śmierci: Praca zbiorowa / Red. Jan Skoczyński, Artur Wroński. – Kraków: 

Księgarnia akademicka, 2009. – S. 69–76. – ISBN 978-83-7188-224-1. 

15. Subačius P. V. Ar Antanas Baranauskas (ne)rašė apie 1863–1864 m. sukilimą? // Dvasininkija ir 

1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų respublikos ţemėse; Straipsnių rinkinys / Sud. Aldona 

Prašmantaitė. – V.: LII, 2009. – P. 317–328. – ISBN 978-9955-847-18-2. 

16. Subačius P. V. How a Poem Became a Book of Poetry: Conflict of Folkloristic, Literary, and 

Linguistic Approaches in the Publications of a Nineteenth-Century Classic of Lithuanian Literature 

// Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 6: Textual 

Scholarship and the Material Book / Ed. by Wim Van Mierlo. – Amsterdam–New York: Rodopi, 

2009. – P. 177–190. – ISSN 1573-3084. – ISBN 978-90-420-2817-3. [DB: MLA]. 

 

• tiriamieji straipsniai, recenzijos, apţvalgos kultūriniuose ir profesiniuose leidiniuose 
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17. Subačius P. Ne(į)vykęs virsmas: [Analitinė recenzija:] E. Said. Orientalizmas  // Knygų aidai. – 2006. – Nr. 3. – 

P. 20–24. 

18. Subačius P. Ekstensyvios plėtros pabaiga?: Baţnytinis gyvenimas Lietuvoje 2005 m. // Naujasis Ţidinys-

Aidai. – 2006. – Nr. 1/2. – P. 12–19. 

19. Subačius P. Reliatyvizmo diktatūros šaltukas: Religinis gyvenimas Lietuvoje 2006 // Naujasis Ţidinys-

Aidai. – 2007. – Nr. 1/2. – P. 9–16. 

20. Subačius P. Vigilija, kai rytas dar toli: Krikščionių gyvenimas Lietuvoje 2007 m. // Naujasis Ţidinys-

Aidai. – 2008. – Nr. 1/2. – P. 9–19. 

21. Subačius P. Akademinis romanas: [Analitinė recenzija:] S. Greenblatt. Vilas ir pasaulio valia // Knygų 

aidai. – 2008. – Nr. 4. – P. 16–21. 

22. Subačius P. Orumas ir naujoji įvairovė. Konservatyvios švietimo politikos etiudas // Libertas & 

Pietas: Lietuviškasis konservatizmas. Antologija. 1993–2010. – V.: DPI, 2010. – P. 407–417. 

• šaltinotyros ir tekstologijos darbai 

23. Subačius P., pareng. Neţinomo Ţemaičių vyskupijos kunigo pamokslas Šv. Kazimiero iškilmei [Kritinė 

publikacija] // Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija. – V.: Lietuvos nacionalinis 

muziejus, 2006. – P.  117–119. 

24. Subačius P., pareng. „Man visada akyse buvo tik ţmogus“: Trys Jurgio Jankaus laiškai // Naujasis 

Ţidinys-Aidai. – 2006. – Nr. 11. – P. 475–483. 

Subačius P., Taučiūtė R., pareng.  Silvestras Gimţauskas. Pamokslai. – V.: LKMA, 2010. – xxxxiv, 

612 p. 

 

 

 

Vardas ir pavardė Jurgis Pakerys 

Gimimo data 1976 04 22 

Mokslinis laipsnis, 

vardas 

humanitarinių mokslų daktaras 

Aukštasis išsilavinimas 

institucija baigimo metai įgyta kvalifikacija arba specialybė 

Vilniaus universitetas 2000 Lietuvių kalbotyros magistras 

Studijos doktorantūroje 

institucija disertacijos tema gynimo data įgytas mokslo laipsnis 

Vilniaus universitetas XVI a. Maţosios Lietuvos 

spaudinių mišriųjų ir 

priesaginių veiksmaţodţių 

daryba 

2005 04 14 humanitarinių mokslų 

daktaras 

Darbo veikla 

metai pagrindinė darbovietė pareigos 

nuo 2005 m. 

 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto 

Baltistikos katedra 

lektorius 

 

nuo 2008 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto 

Baltistikos katedra 

docentas 

Mokslinė pedagoginė veikla 

mokslinių interesų 

kryptys 

dėstomi dalykai 

baltų kalbos, lietuvių 

kalbos istorija, ţodţių 

daryba, veiksmaţodţio 

morfologija 

Kalbotyros įvadas (paskaitos ir seminarai), Kalbų tipologijos įvadas 

(paskaitos ir seminarai), Lietuvių kalbos istorinė gramatika 

(morfologija; paskaitos ir seminarai)   

Mokslinės staţuotės 

vieta trukmė metai 
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Frankfurto J. V. Gėtės universitetas, staţuotė 

Pizos universitetas, ERASMUS programa 

Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, ERASMUS 

programa 

2 savaitės 

iki 1 

savaitės 

iki 1 

savaitės 

2006 

2006 

2008 

Paskelbtų paskutiniųjų 5 metų (2006-2010) mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių 

sąrašas 
 

1. Esamojo laiko formantas -st- išvestiniuose latvių kalbos veiksmaţodţiuose, Baltistica 

LXIV (1), 2009, 91–106. 

2. (su Björnu Wiemeriu), Building a partial aspect system in East Aukštaitian Vilnius 

dialects of Lithuanian, Acta Linguistica Lithuanica 57, 2007, 45–97. 

3. Priesaginių veiksmaţodţių daryba Ruigio, Ostermejerio ir Milkaus gramatikose, 

Archivum Lithuanicum 9, 2007, 183–214. 

4. Esamojo laiko formantas -st- išvestiniuose lietuvių kalbos veiksmaţodţiuose, Baltistica, 

42 (3), 2007, 383–405. 

5. Dabartinės lietuvių kalbos priesagos -ėti denominatyviniai statyvai, Baltistica 41 (1), 

2006, 67–86. 

6. Priesaginių veiksmaţodţių daryba Kleino, Sapūno-Šulco ir Hako gramatikose // Archivum 

Lithuanicum, 8, 2006, p. 211–232. 

 

Kalbų mokėjimas 

Gimtoji kalba lietuvių  

Kitos kalbos* Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausym

as 

Skaityma

s 

Bendravimas 

ţodţiu 

Informacijos 

pateikimas 

ţodţiu 

anglų C2 C2 C1 C1 B2 

rusų C2 C2 C1 C1 B2 

latvių B1 B1 A1 A1 A1 

vokiečių B1 B1 - - - 

*Pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę. 
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3.5. Uţsienio lektorių vizitai Skandinavistikos centre 2008–2010 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas 

Mokslo laipsnis/ped.vardas 

Šalis Aukštoji 

mokykla 

Atvykimo tikslas 

 

Atvykimo data ir trukmė Priėmimo 

pagrindas 

1. Prof. Tomas Riad 

 

 

Švedija Stokholmo universitetas MA ir BA 

seminarai ir konsultacijos 

2008 10 14-10 16 Visby programos 

projektas, Švedų 

institutas (toliau 

Visby) 

 Hans Otto Jørgensen Danija Rašytojas Centro tarptautinė konf. Balsai iš 

provincijos 

2008 10 13 – 10 15 Šiaurės šalių 

ministrų taryba 

(toliau ŠMT) 

 Annica Wennström Švedija Rašytoja Centro tarptautinė konf. Balsai iš 

provincijos 

2008 10 13 – 10 15 ŠMT 

 Stig Sæterbakken Norvegija Rašytojas Centro tarptautinė konf. Balsai iš 

provincijos 

2008 10 13 – 10 15 ŠMT 

 Paula Havaste Suomija Rašytoja Centro tarptautinė konf. Balsai iš 

provincijos 

2008 10 13 – 10 15 ŠMT 

2. Doc. dr. Elena Krasnova  

 

 

Rusija St. Peterburgo un. 

 

MA vertimo teorijos paskaitos 2008 12 01- 12 04 

 

Visby  

 lekt. Anders Basby Danija Studieskolen Danų fonetika, seminaras BA 
studentams 

2008 12 07 – 12 09  Danijos mokslo 
ministerija 

3. Dr. Anna Vogel Švedija Stokholmo universitetas BA 

teorinės gramatikos 

paskaitos 

2008 12 15- 12 18 

 

Visby  

4. dr. Maria Lim Falk Švedija Stokholmo universitetas BA seminarai, konsultacijos  2008 10 14-10 16 Visby  

5. dr. Nina Møller Andersen 

 

Danija  Kopenhagos 

universitetas 

 

Negimtosios kalbos dėstymo 

metodika, BA ir MA seminarai  

2009 03-16 NordUd projektas, 

ŠMT Nordplus 

Neighbour 

programa, toliau 

NordUd 

6. Dr. Rune Palm Švedija Stokholmo universitetas BA 

Švedų kalbos istorijos paskaitų 

kursas 

2009 04 27-04 29 

 

Visby  

7. dr. Unn Røyneland Norvegija Oslo universitetas MA ir BA 

sociolingvistikos tyrimų seminaras 

2009 04 29-05 01 NordUd  

8. prof. Frans Gregersen Danija  Kopenhagos MA ir BA 2009 04 29-05 01 NordUd 
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 universitetas 

 

sociolingvistikos tyrimų seminaras 

9.  prof. Jens Normann Jørgensen 

 

Danija Kopenhagos 

universitetas 

 

MA ir BA 

sociolingvistikos tyrimų seminaras 

2009 04 29-05 01 NordUd 

10. 

 

 

prof. Ina Druviete Latvija Agency of State 

Language of Latvia 

MA ir BA 

sociolingvistikos tyrimų seminaras 

2009 04 29-05 01 NordUd 

11. prof. Marina Rusakova Rusija Rusijos Mokslų 

Akademijos Kalbos 

tyrimų institutas 

MA ir BA, psicholingvistikos 

paskaitos   

2009 05 06-2009 05 09 Visby  

12. prof. Aleksandr Rusakov 

 

Rusija 

 

 

Sankt-Peterburgo 

universitetas 

MA ir BA, 

kalbų kontaktų teorija 

2009 05 06-2007 05 09 Visby  

13. prof. Sven Lange Švedija Stokholmo un. 
 

BA 
Leksikografijos kursas 

2009 05 13-2007 05 14 Visby  

14. dr. Anna Vogel Švedija Stokholmo un. BA 

Kognityvinės lingvistikos kursas       

2009-09-21-2009-09-23 Visby projektas 

15. Prof. Christian W. Matthiessen Danija Kopenhagos un. BA ir MA 

Skandinavijos kultūrinės 

geografijos ir regiono plėtros kursas  

2009-10-08-2009-10-09 NordUd 

16. Prof. Thomas Lunden Švedija Södertörns Högskola 

(Stokholmas) 

Švedijos kultūrinės geografijos 

kursas, BA 

2009-10-26-2010-10-28 Visby  

17. Prof. Sven H. Rossel Austrija Vienos un. BA 

Skandinavų lit. kursas 

2009-11-04-2009-11-05 Erasmus 

18. Lone Aburas Danija Rašytoja Tarptautinė centro konf. Migracija 

ir sandūros 

2010 ŠMT 

19. Sofi Oksanen Suomija Rašytoja Tarptautinė centro konf. Migracija 

ir sandūros 

2010 ŠMT 

20. Theodor Kallifatides Švedija Rašytojas Tarptautinėcentro konf. Migracija 

ir sandūros 

2010 ŠMT 

21. Dr. Jesper Olsson Švedija Stokholmo un. Švedų šiuolaikinės dramos 

seminarų kursas, BA 

2009-11-09-2009-11-10 Visby  

22. prof. Else Ryen Norvegija Oslo un. BA 

Negimtakalbiams vartotojams 
skirtų gramatikų rašymo metodika 

2009-11-23 Projektas 

“Norvegų ir kitų 
skandinavų kalbų 

studijų plėtra VU” 

23. dr. Sturla Berg-Olsen Norvegija Oslo un. BA 

1.Gramatinis informacijos 

pateikimas dvikalbiuose 

ţodynuose.   2.Internetinių šaltinių 

2009-11-23 Projektas 

„Norvegų ir kitų 

skandinavų kalbų 

studijų plėtra VU“ 

http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/projektai/studiju-pletros-projektas/
http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/projektai/studiju-pletros-projektas/
http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/projektai/studiju-pletros-projektas/
http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/projektai/studiju-pletros-projektas/
http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/projektai/studiju-pletros-projektas/
http://www.skandinavistika.flf.vu.lt/lt/projektai/studiju-pletros-projektas/
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naudojimas leksikografiniame 

darbe 

24. Dr. Joakim Garff Danija Kopenhagos universiteto 

Kierkegaardo tyrimų 

centras 

BA ir MA, 

kursas apie Søreną Kierkegaardą 

2009-12-01 NordUd 

25. Prof. Per Thomas Andersen  Norvegija Oslo un. BA 

Šiuolaikinės literatūros  paskaitų 

kursas 

2009-11-30-2009-12-02 NordUD 

26. Prof. Jurij Kuzmenko Vokietija Humboldtų univ., 

Berlynas 

Saamių kalbos, MA ir BA 2009-12-14-2009-12-16 Visby 

27. Patrik Hadenius Švedija Språktidningen 

redakcijos vadovas 

BA 

Paskaita apie kalbos tyrimų sklaidą 

ir mokslo populiarinimo ţurnalus 

2010-03-09-2010-03-10 Švedų instituto 

(Svenska institutet) 

stipendija 

28. David Östlund Švedija  BA 

Paskaitų ciklas apie švedų kultūros 
ir idejų istoriją  

2010-05-05-2010-05-07 Visby 

29. Doc. Erik Papazian Norvegija Oslo un. BA 

Norvegų kalbos istorijos paskaitos 

2010-05-10-2010-05-12 NordUd 

30. dr. Karin Milles Švedija Södertöns högskola MA ir BA 

Sociolingvistikos paskaitų kursas 

2010-09-13-2010-09-14 Visby 

31.  Prof. Hanne Ruus Danija Kopenhagos un. BA 

Semantikos ir kognityvinės 

kalbotyros paskaitų kursas 

2010-09-06-2010-09-07 NordUd 

32. Prof. Arne Torp Norvegija Oslo un.  Norvegų kalbos istorijos paskaitos, 

BA 

2010-09-22-2010-09-24 Erasmus 

33. Erling Kittelsen 

 

Norvegija Rašytojas Pokalbis apie kūrybą 2010-10-11 ŠMT 

34. Dr. Eirik Vassenden Norvegija Bergen un. BA Šiuolaikinės norvegų lit. kursas 2010-10-20-2010-10-22 Erasmus 

35. Helga Flatland Norvegija Rašytoja BA  

Paskaita apie šiuolaikinės lit. 

vertimus 

2010-10-27 NORLA 

37. Prof. Per Thomas Andersen Norvegija Oslo un. BA Šiuolaikinės norvegų lit. kursas 2010-12-06-2010-12-07 NordUd 

38. 

 

Ketil Bjørnstad Norvegija Rašytoja Pokalbis apie kūrybą 2010-12-14 NORLA 
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3.6. Socialinių partnerių atsiliepimai 

 

 

ATSILIEPIMAS 

apie naujas Skandinavistikos studijų programas Vilniaus Universitete 

 

2010-10-19 

 

Šiaurės šalių (Skandinavijos) ir Lietuvos bendradarbiavimas aktyviai plėtojamas jau 20 metų, ir jis 

apima beveik visas valstybės bei visuomenės gyvenimo sferas: politinius santykius, verslą ir 

ekonomiką, kultūrą bei ryšius tarp gyventojų, bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų. Šie 

ryšiai ypač svarbūs buvo Lietuvos valstybės atkūrimo laikotarpiu, tačiau nemaţiau reikšmingi jie 

yra ir dabar: pastaruoju metu Lietuvos politikai nevienareikšmiškai įvardina Šiaurės šalis kaip 

svarbiausius Lietuvos uţsienio partnerius. Šios bendradarbiavimo tendencijos, greičiausiai, išliks ir 

ateityje, todėl svarbu, kad pakaktų specialistų, gerai ţinančių Skandinavijos šalių kalbą, išmanančių 

jų visuomenės, valstybės ir kultūros raidos tendencijas. Vilniaus Universiteto Skandinavistikos 

centro (anksčiau Skandinavistikos katedros) ruošiami specialistai buvo ir yra, be abejonės, 

pagrindinis tokių specialistų rengimo centras Lietuvoje. Šiaurės ministrų tarybos biuras nuo savo 

veiklos pradţios 1991 m. daugybę kartų savo veikloje yra naudojęsis šių specialstų paslaugomis, ir 

labai aukštai vertina jų kvalifikaciją. Dėlto mes teigiamai vertiname planus ne tik toliau tęsti 

skandinavų kalbų mokymą, bet ir naujųjų bakalauro ir magistro studijų pagalba praplėsti šias 

studijas iki tikrų tarpdisciplinarinių skandinavistikos studijų. 

 

Netgi turint omenyje tai, kad dauguma Skandinavijos gyventojų kalba angliškai, o Lietuvoje anglų 

kalba sparčiai plinta, Skandinavijos šalių gyventojai labai vertina uţsieniečius, mokančius jų kalbą, 

ir tai suteikia papildomų galimybių plėtoti politinius, verslo ar asmeninius ryšius. Dėl šios 

prieţasties dţiugina noras BA ir MA programose ir toliau tęsti stiprias kalbos rengimo tradicijas. Iš 

kitos pusės, mūsų darbe, kurio tikslas plėtoti Lietuvos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą, mes 

pastebime, kad kvalifikacijai nepakanka vien tik kalbos ţinojimo ar grynai filologinio išsilavinimo - 

be kalbos ţinių ne maţiau svarbus yra gilesnis Šiaurės šalių istorinės, kultūrinės, socialinės, 

politinės bei ekonominės raidos suvokimas bei regiono paţinimas. Dėl to pagirtina, kad naujosios 

Skandinavistikos programos kaip tik ir siekia vietoj tradicinio filologinio suteikti studentams 

platesnį, tarpdisciplinarinį išsilavinimą, suteikiantį papildomų galimybių darbo rinkoje. Vertinga, 
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kad atsiranda kursų, supaţindinančių su Skandinavijos šalių istorija, kultūros istorija, ekonomika, 

tarptautiniais santykių problematika, socialinę visuomenės struktūra ir t.t. 

 

Nepakankami savarankiško darbo bei tęstinio kvalifikacijos kėlimo gebėjimai daţnai yra įvardijami, 

kaip vienas iš svarbiausių Lietuvos aukštojo mokslo trūkumų. Todėl dţiugu, kad naujose 

skandinavistikos programose skiriamas didelis dėmesys dėstymo metodų įvairovei ir savarankiškam 

darbui. Programos taip pat teikia pirmenybę kursų kokybei prieš kiekybę, kas taip pat turėtų leisti 

studentams daugiau įsigilinti į dėstomų dalykų esmę. Teigiamai vertiname ir programose 

akcentuojamą galimybę atlikti staţuotes Skandinavijos universitetuose, nes tai daţnai tampa svarbiu 

kokybiniu postūmiu studentui, tiek tobulinant uţsienio kalbą, tiek ir paţįstant jo studijuojamą 

visuomenę. Ne maţiau aktuali turėtų būti ir galimybė bakalauro studijų metu atlikti praktiką 

įvairiose įstaigose, įmonėse ar organizacijose.  Mūsų biuras ateityje taip pat ketina priimti 

staţuotojus, ir Skandinavistikos studentai būtų potencialūs tokių staţuočių dalyviai. 

 

Kaip teigiamą pokytį naujose programose vertiname akivaizdţiai padidėjusias studentų galimybes 

laisvai rinktis kursus ir komponuotis savo studijų paketą, geriausiai atitinkantį jų karjeros ar 

asmeninio ugdymosi poreikius. Tai turėtų padidinti studentų motyvaciją, renkantis skandinavistikos 

studijas. 

 

Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad naujosios Skandinavistikos centro bakalauro ir magistro 

Skandinavistikos studijų programos atitinka globalius švietimo sistemos bei darbo rinkos pokyčius, 

ir, lyginant su senosiomis programomis, suteikia platesnes galimybes tiek asmeniniam studentų 

lavinimui, tiek ir specifinių profesinių ţinių įgijimui. Įdiegus naujas programas, Skandinavistikos 

studijų absolventai turėtų būti profesionaliai pasirengę toliau tęsti akademinę karjerą universitetuose 

ir mokslo centruose arba kita darbine veikla prisidėti prie tolimesnių Skandinavijos šalių ir Lietuvos 

ryšių plėtojimo.  

 

Pagarbiai, 

 

Bo Harald Tillberg, 

Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorius 
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3.7. Informacija apie programą Studijų ir mokymo programų registrui 

 

 

Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registro objektų registravimo 

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS 

 

1 Valstybinis kodas 612R610++ 

2 Kodas pagal ISCED 5 

3 Programos pavadinimas Skandinavistika  

4 Programos pavadinimas anglų kalba Scandinavian Studies  

5 Programos specializacijų 

pavadinimai (jeigu yra) 

švedų, norvegų, danų, (suomių)
14

 

6 Programos specializacijų 

pavadinimai (jeigu yra) anglų kalba 

Swedish, Norwegian, Danish, (Finnish) 

7 Minimalus išsilavinimas Vidurinis 

8 Studijų forma Nuolatinė 4 

metai 

  

9 Programos apimtis (kreditai) 240 

10 Suteikiama kvalifikacija Skandinavistikos bakalauras 

11 Gretutinio laipsnio įgijimo galimybės Galima rinktis kitą filologiją (kalbą, 

literatūrą, kultūrą) arba kitas VU siūlomas 

gretutines studijas 

12 Suteikiama kvalifikacija anglų kalba Bachelor of Scandinavian Studies 

13 Studijų sritis Humanitariniai mokslai 

14 Studijų kryptis Skandinavų filologija 

15 Studijų krypties šaka Skandinavistika 

16 Švietimo sritis Humanitariniai mokslai (plačiosios 

programos) 

17 Švietimo posritis Humanitariniai mokslai (plačiosios 

programos) 

18 Kiti duomenys - 

19 Aukštosios mokyklos:  

          pavadinimas ir kodas 

Vilniaus universitetas, 211950810 

20 Padalinio pavadinimas (jeigu 

programa vykdoma kitame 

teritoriniame-administraciniame 

vienete) ir adresas 

Filologijos fakultetas 

Universiteto g. 5, 01513 Vilnius  

 

21 Valstybių ir aukštųjų mokyklų, su 

kuriomis ši programa vykdoma kaip 

jungtinė, pavadinimai 

- 

22 Ekspertinį vertinimą atlikusios: 

institucijos pavadinimas ir 

kodas 

vertinimo data 

Studijų kokybės vertinimo centras, 

111959192 

23 Suderinimas: - 

                                                
14 suomių studijas  ateityje  taps Skandinavistikos krypties studijų dalimi 
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institucijos pavadinimas ir 

kodas 

          data 

24 Tvirtinimas: 

institucijos pavadinimas ir 

kodas 

data 

Nr. 

Vilniaus universitetas, 211950810 

2011 m.  birţelio mėn. 2 d. Senato komisijos 

posėdţio nutarimas Nr. SK-2011-10-3 

25 Akreditacijos tipas, data ir terminas, 

iki kurio programa akredituota 

- 

26 Išduodamo diplomo kodas 6114 

27 Programos anotacija PR1 Programos pagrindas - studijų krypties 

(skandinavų kalbų, istorijos, literatūros, 
literatūros istorijos ir teorijos, kalbotyros, 

kultūros bei politikos) dalykai, kurie sudaro 

vientisus modulius: Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir 
visuomenė I-IV ; Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, stilistika ir 

vertimas I-III; Skandinavijos šalių istorija, 
Skandinavų filologijos įvadas; Senosios 

skandinavų literatūros įvadas, Skandinavų 

literatūra, Skandinavų kalbotyra I-II; Kitų 
skandinavų kalbų pagrindai ir kultūrinis 

kontekstas, Skandinavijos demokratijos ir 

gerovės modelis. Į programą taip pat  įeina 

bendrauniversitetiniai ir  bendrafilologiniai 
moduliai bei praktika. 

Likusią programos dalį studentai gali susidaryti 

iš pasirenkamųjų skandinavistikos dalykų patys 
– arba specializuodamiesi vienoje srityje, arba 

pasirinkdami įvairių dalykų. Taip pat paliekama 

galimybė laisvai rinktis kitų krypčių dalykų arba 
gretutines studijas. Skandinavistikos absolventai 

gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių ar 

socialinių mokslų magistrantūrų. 

28 Programos anotacija PR2 Skandinavistikos bakalauro studijų programos 
tikslas yra sudaryti sąlygas studentams įgyti 

pirmosios pakopos humanitarinį išsilavinimą − 

būsimosios darbinės veiklos ir tolimesnių studijų 
pagrindą. Skandinavistikos absolventai įgis ţinių 

apie Skandinavijos regiono kalbas, literatūrą, 

kultūrą, istoriją, geografiją, taip pat turės 

galimybę susipaţinti su socialinės, politinės, 
ekonominės šio regiono raidos ir dabarties 

aktualijomis. Jie taip pat įgis mokslinio poţiūrio 

į kalbą, literatūrą, kultūrą pagrindus: susipaţins 
su svarbiausiomis šių sričių teorijomis ir 

moksliniais metodais. Absolventams bus 

suteikta tvirtą europinį svetimosios kalbos 

mokėjimo lygį B2 atitinkanti vienos kurios 
skandinavų kalbos komunikacinė kompetencija, 

t.y. supratimas (klausymas ir skaitymas), 

kalbėjimas (bendravimas ir informacijos 
pateikimas ţodţiu) ir rašymas; jie taip pat bus 

įgiję kitų skandinavų kalbų supratimo gebėjimų. 
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Specifinių priėmimo salygų nėra. 

 
Programą sudaro: 

Privalomieji skandinavistikos dalykai (120 

kreditų): studijuojama kalba ir tiriamasis 
darbas studijuojama kalba (su integruota 

praktika, 8 semestrai x 7,5 kred.) – 60 kreditų; 

Skandinavijos šalių istorija, Skandinavų 

filologijos įvadas; Senosios skandinavų 
literatūros įvadas, Skandinavų literatūra, 

Skandinavų kalbotyra I-II; Kitų skandinavų 

kalbų pagrindai ir kultūrinis kontekstas, 
Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis.  

Dar po 15 kreditų sudaro bendrafilologiniai ir 

bendrauniversitetiniai moduliai. 
Studijų krypties pasirenkamieji dalykai: 

reikia pasirinkti bent 4 dalykus (30 kr.) iš 

siūlomo skandinavistikos dalykų  sąrašo.  

Laisvieji dalykai: galima pasirinkti iki 6 dalykų 
(45 kr.). Jie pasirenkami iš visų universitete 

skelbiamų dalykų arba iš skandinavistikos 

pasirenkamųjų dalykų sąrašo. 
Praktika integruota į šiuos dalykus: Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, kultūra ir 

visuomenė IV/IV, Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių*kalba, stilistika ir 
vertimas I/III, II/III ir Tiriamasis projektas 

studijuojama kalba, po 4 kreditus kiekviename 

kurse, iš viso praktiką sudaro 16 kreditų, jie 
įeina į minėtą 60 kreditų skaičių. 

Bakalauro darbas: 15 kr.  

Visi dalykai yra 7,5 ECTS kreditų apimties, kad 
studentai galėtų įsigilinti į studijuojamą 

discipliną dirbdami ne tik auditorijose, bet ir 

savarankiškai. Uţ visus dalykus atsiskaitoma 

egzaminu, studijos baigiamos bakaluro darbo 
gynimu. 

Studentams taip pat paliekama galimybė laisvai 

rinktis gretutines studijas: 60 kreditų. Tokiu 
atvėju studentai renkasi maţiau papildomų 

dalykų iš siūlomo studijų krypties dalykų  sąrašo 

(reikia pasirinkti bent 2, iš viso 15 kreditų).  

Įgyti gebėjimai programos absolventams leis 

dirbti skandinavų kalbos ir tarpkultūrinio 

išmanymo reikalaujančiose srityse, taip pat tęsti 

studijas humanitarinių ir socialinių mokslų 
magistrantūroje. Norintieji galės tęsti studijas 

Skandinavistikos arba tarpdisciplininėje 

Skandinavistikos ir Europos studijų  
programose. 

 

29 Programos anotacija PR3 Programos pagrindą sudaro privalomieji studijų 

krypties – skandinavų kalbų, istorijos, 
literatūros, literatūros istorijos ir teorijos, 

kalbotyros, kultūros bei politikos dalykai: 
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Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, 

kultūra ir visuomenė I-IV ; Šiuolaikinė 

švedų/norvegų/danų/suomių* kalba, stilistika ir 
vertimas I-III; Skandinavijos šalių istorija, 

Skandinavų filologijos įvadas; Senosios 

skandinavų literatūros įvadas, Skandinavų 
literatūra, Skandinavų kalbotyra I-II; Kitų 

skandinavų kalbų pagrindai ir kultūrinis 

kontekstas, Skandinavijos demokratijos ir 

gerovės modelis. Į programą taip pat  įeina 
bendrauniversitetiniai ir  bendrafilologiniai 

moduliai bei praktika. 

Likusią programos dalį studentai gali susidaryti 
patys iš pasirenkamųjų skandinavistikos dalykų 

– arba specializuodamiesi vienoje srityje, arba 

pasirinkdami įvairių sričių dalykų. Studentams 
taip pat paliekama galimybė laisvai rinktis kitų 

krypčių dalykų arba gretutines studijas. Studijos 

baigiamos bakalauro darbo gynimu. 

30 Kvalifikacijos aprašas K1 Skandinavistikos bakalauro kvalifikaciją 
Lietuvoje galima įgyti tik Vilniaus universitete. 

 
Absolventai įgis pirmosios pakopos 
humanitarinį išsilavinimą − būsimosios darbinės 

veiklos ir tolimesnių studijų pagrindą. 

Skandinavistikos absolventai įgis ţinių apie 
Skandinavijos regiono kalbas, literatūrą, kultūrą, 

istoriją, geografiją, taip pat turės galimybę 

susipaţinti su socialinės, politinės, ekonominės 
šio regiono raidos ir dabarties aktualijomis. Jie 

taip pat įgis mokslinio poţiūrio į kalbą, 

literatūrą, kultūrą pagrindus: susipaţins su 

svarbiausiomis šių sričių teorijomis ir 
moksliniais metodais. Absolventams bus 

suteikta tvirtą europinį svetimosios kalbos 

mokėjimo lygį B2 atitinkanti vienos kurios 
skandinavų kalbos komunikacinė kompetencija; 

jie taip pat bus įgiję kitų skandinavų kalbų 

supratimo gebėjimų. 

Įgyti gebėjimai programos absolventams leis 
dirbti skandinavų kalbos ir tarpkultūrinio 

išmanymo reikalaujančiose srityse, taip pat tęsti 

studijas humanitarinių ir socialinių mokslų 
magistrantūroje. Norintieji galės tęsti studijas 

Skandinavistikos arba tarpdisciplininėje 

Skandinavistikos ir Europos studijų programose. 

31 Kvalifikacijos aprašas K2 Skandinavistikos bakalauro kvalifikaciją 
Lietuvoje galima įgyti tik Vilniaus universitete. 

 
Absolventai įgis pirmosios pakopos 

humanitarinį išsilavinimą − būsimosios darbinės 

veiklos ir tolimesnių studijų pagrindą. 

Skandinavistikos absolventai įgis ţinių apie 
Skandinavijos regiono kalbas, literatūrą, kultūrą, 

istoriją, geografiją, taip pat turės galimybę 

susipaţinti su socialinės, politinės, ekonominės 
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šio regiono raidos ir dabarties aktualijomis. Jie 

taip pat įgis mokslinio poţiūrio į kalbą, 

literatūrą, kultūrą pagrindus: susipaţins su 
svarbiausiomis šių sričių teorijomis ir 

moksliniais metodais. Absolventams bus 

suteikta tvirtą europinį svetimosios kalbos 
mokėjimo lygį B2 atitinkanti vienos kurios 

skandinavų kalbos komunikacinė kompetencija, 

t.y. supratimas (klausymas ir skaitymas), 

kalbėjimas (bendravimas ir informacijos 
pateikimas ţodţiu) ir rašymas; jie taip pat bus 

įgiję kitų skandinavų kalbų supratimo gebėjimų. 

Kiti gebėjimai: 
Gebėjimas naudotis informacinėmis 

technologijomis. 

Tarpkultūrinės komunikacijos kompetencija − 
gebėjimas atlikti tarpininko vaidmenį tarp 

gimtosios ir Skandinavijos (bei kitų šalių) 

kultūrų. 

Gebėjimas tinkamai pateikti atliktų tyrimų ir 
uţduočių rezultatus. 

Analitiniai gebėjimai: gebėjimas apdoroti įvairią 

informaciją,  kritiškai mąstyti, mokytis kelti 
mokslines ir praktines problemas ir jas 

analizuoti. 

Socialiniai ir komunikaciniai gebėjimai, 

tolerancija, gebėjimas pasiskirstyti funkcijas ir 
atsakomybę dirbant projektinį ir grupinį darbą.  

Retoriniai gebėjimai: gebėjimas raštu ir ţodţiu 

perteikti informaciją, idėjas, problemas ir 
sprendimus. 

Moralinė atsakomybė ir etikos reikalavimų 

paisymas. 

Gebėjimas efektyviai veikti darbinėje ir 

akademinėje aplinkoje, planuoti savo veiklą. 

Minimalus stojančiųjų išsilavinimas – vidurinis.  

Įgytas skandinavų kalbos ţinias ir Skandinavijos 
kaip regiono kultūrinio, ekonominio, politinio 

savitumo supratimą absolventai gebės taikyti, 

dirbdami daugiakultūrėje aplinkoje. 
Įgyti gebėjimai programos absolventams leis 

dirbti skandinavų kalbos ir tarpkultūrinio 

išmanymo reikalaujančiose srityse, taip pat tęsti 
studijas humanitarinių ir socialinių mokslų 

magistrantūroje.   Norintieji galės tęsti studijas 

Skandinavistikos arba tarpdisciplininėje 

Skandinavistikos ir Europos studijų programose. 

32 Kvalifikacijos aprašas K3 Pagrindinės kompetencijos: Skandinavijos 

regiono kalbos, literatūros, kultūros, istorijos, 

geografijos išmanymas. Šio regiono socialinės, 
politinės, ekonominės  raidos ir dabarties 

aktualijų paţinimas. Mokslinio poţiūrio į kalbą, 

literatūrą, kultūrą pagrindai. Svarbiausių šių 

sričių teorijų ir mokslinių metodų paţinimas.  
B2 lygį atitinkanti vienos kurios skandinavų 

kalbos komunikacinė kompetencija ir vertimo 
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pradmenys, gebėjimas komunikuoti specialaus 

išmanymo nereikalaujančią informaciją raštu ir 

ţodţiu. Kitų skandinavų kalbų supratimo 
kompetencija. 

 

33 Programos finansinės grupės kodas  

 

Dr.Erika Sausverde, VU Skandinavistikos centro docentė, vedėja 

2011-06-02 

 

 


