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VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS FAKULTETO 
GRETUTINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
 
1. Bendroji dalis 

 
1.1. Ši tvarka nustato gretutinių studijų organizavimo ir vykdymo principus Vilniaus universiteto 
Istorijos fakultete (toliau – VU IF). Tvarka parengta pagal „Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos 
ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą“ (patvirtintas 2010 m. balandžio 9 d. 
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-501) bei jo pakeitimą, patvirtintą 
2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-1190, taip pat „Gretutinių studijų organizavimo tvarką“, 
patvirtintą 2011 balandžio 21 d. Vilniaus universiteto Senato komisijos nutarimu Nr. SK-2011-7-4. 
 
2. Gretutinės studijų programos 

 
2.1. Gretutinė studijų programa – bakalauro studijų programos dalis, kurią sudaro studijų programos 
rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) studento pasirenkami ne mažiau kaip 60 kreditų apimties kitos 
studijų krypties dalykai (moduliai), atitinkantys minimalius šios studijų krypties (šakos) dvigubam 
kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus.  
2.2. Gretutinę studijų programą rengia bakalauro studijų programos, kurios pagrindu ji siūloma, 
studijų komitetas, nustatydamas, kuri pagrindinės programos dalis tenkina minimalius studijų 
krypties (šakos) reikalavimus ir gali būti siūloma studentams, siekiantiems dvigubo kvalifikacinio 
laipsnio, kaip gretutinės krypties studijos. Programą VU IF Taryba teikia tvirtinti VU Senato 
komisijai, pritarus VU Studijų komitetui.  
2.3. VU IF vykdomų bakalauro studijų programų pagrindu parengtos gretutinių studijų programos 
išvardintos šios tvarkos 1 priede. 
 
3. Gretutinių studijų organizavimas ir vykdymas 

 
3.1. Studijuoti gretutinę studijų programą gali pirmosios pakopos studijų studentai, kurių 
pagrindinėje studijų programoje yra numatyta tokia galimybė ir atitinka gretutinės studijų 
programos keliamus reikalavimus pretendentams. Jei pagrindinės studijų programos plane tokia 
galimybė nenumatyta arba pageidaujamos studijuoti gretutinės studijų programos vykdymo 
kalendorius (dalykų/modulių išdėstymas semestrais per keturis studijų metus) neatitinka 
pagrindinės studijų programos plano, dvigubo bakalauro laipsnio siekiantis studentas turi kreiptis į 
kamieninį akademinį padalinį, kuriame jis studijuoja, prašydamas sudaryti sąlygas, t.y. sudaryti ir 
patvirtinti individualų studijų planą, studijuoti pasirinktą gretutinę studijų programą. Leidimą 
studijuoti pagal individualų studijų planą tvirtina pagrindinės studijų programos komitetas.  
3.2. IF pirmos pakopos studijų programų planuose (srautai nuo 2012 m.) yra numatyta gretutinių 
studijų galimybė. Gretutinėms studijoms skirti 5-7 semestrai. Taip pat numatoma galimybė, kad IF 
studentai (srautai nuo 2012 m.) gali rinktis studijuoti gretutines studijų programas nuo 3 semestro 
pagal individualų studijų planą. Studentas dėl galimybės studijuoti pagal individualų studijų planą 
turi kreiptis į akademinių reikalų prodekaną ne vėliau, nei dvi savaitės iki registracijos (dokumentų 
pateikimo) į gretutines studijas pradžios (iki sausio 15 d. jei studijos prasideda rudens semestre, iki 
rugsėjo 15 d. jei studijos prasideda pavasario semestre). 



3.2. Priėmimo į gretutines studijų programas planą (skelbiamų gretutinių studijų programų sąrašą, 
numatomų priimti studentų kvotas, reikalavimus kandidatams ir kt., žr. 1 ir 2 prieduose) kiekvienais 
studijų metais iki lapkričio 1 d. tvirtina IF Taryba Studijų programų komitetų teikimu, 
atsižvelgdama į turimus išteklius ir galimybes.  
3.3. Informacija apie priėmimo į gretutines studijų programas planą, atsakingo už priėmimą į 
gretutines studijas ir konsultuojančio gretutinių studijų klausimais asmens kontaktai skelbiami IF 
elektroniniame puslapyje. 
3.4. Studentai į gretutines studijų programas registruojasi per VU Studijų informacinę sistemą. 
Registracija į IF gretutines studijas vyksta vasario mėnesį, iki kovo 1 d. Registraciją administruoja 
ir priėmimą vykdo gretutines studijas kuruojantis atsakingas asmuo. Priėmimo į gretutines studijas 
rezultatai skelbiami iki kovo 10 d., pakviestieji studijuoti asmenys informuojami apie tai per VU 
Studijų informacinę sistemą; VU nustatytos formos gretutinių studijų sutartį pasirašo iki kovo 15 d.  
3.5. Nepatekęs į pasirinktą gretutinę studijų programą, studentas turi teisę registruotis į kitą 
gretutinę studijų programą pagal ją vykdančio akademinio padalinio numatytą tvarką. IF papildomą 
priėmimą į gretutines studijų programas vykdo kovo 16-26 d.  
3.6. Studentas turi galimybę nutraukti gretutines studijas pagal sutartyje numatytas sąlygas. 
Nutraukęs sutartį, studentas privalo likviduoti gretutinių studijų programos skolas.  
3.6. IF gretutinių studijų programų moduliai vykdomi bendru srautu (pagal tą patį tvarkaraštį) su 
pagrindinių studijų programa.  
3.7. Gretutinės studijos baigiamos ginant baigiamąjį projektą. Baigiamasis projektas rengiamas ir 
ginamas pagal IF baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų rengimo, gynimo ir saugojimo taisykles. 
3.8. Baigusiems gretutinę studijų programą, bet neįvykdžius pagrindinės studijų programos, 
studentams išduodama VU nustatytos formos akademinė pažyma liudijanti gretutinės studijų 
programos baigimą. 
 



1 priedas. VU IF siūlomos gretutinių studijų programos 
 
Eil. 
nr. 

Gretutinių studijų programa Programos kodas Suteikiamas kvalifikacinis 
laipsnis 

Reikalavimai stojantiesiems Bakalauro studijų programa, kurios 
pagrindu siūlomos gretutinės 
studijos 

1. Archeologija  V400G01 XXX1 ir archeologijos 
bakalauras 

programą gali rinktis visų 
studijų krypčių studijų 
programų studentai2 

Archeologija  612V40002 

2. Istorija  V100G01 XXX ir istorijos bakalauras programą gali rinktis visų 
studijų krypčių studijų 
programų studentai 

Istorija  612V10007 

3. Kultūros istorija ir 
antropologija 

V340G01 XXX ir kultūros istorijos 
bakalauras 

programą gali rinktis visų 
studijų krypčių studijų 
programų studentai 

Kultūros istorija 
ir antropologija 

612V34002 

4.  Bioarcheologija  V400G02 XXX ir archeologijos 
bakalauras 

programą gali rinktis Istorijos, 
Kultūros istorijos ir 
antropologijos studijų 
programų studentai 

Archeologija  612V40002 

5. Etninių mažumų istorija ir 
antropologija 

V340G02 XXX ir kultūros istorijos 
bakalauras 

programą gali rinktis Istorijos, 
Archeologijos studijų 
programų studentai 

Kultūros istorija 
ir antropologija 

612V34002 

6. Kultūrinis turizmas V340G03 XXX ir kultūros istorijos 
bakalauras 

programą gali rinktis Istorijos, 
Archeologijos studijų 
programų studentai 

Kultūros istorija 
ir antropologija 

612V34002 

7. Šaltinotyra ir archyvistika V100G02 XXX ir istorijos bakalauras programą gali rinktis 
Archeologijos, Kultūros 
istorijos ir antropologijos 
studijų programų studentai 

Istorija  612V10007 

 
 

                                                
1 XXX- pagrindinės studijų programos suteikiamas kvalifikacinis laipsnis. 
2 Detaliau apie reikalavimus stojant į gretutinę studijų  programą ir konkursinio balo formavimą skaityti konkrečios studijų programos apraše (žr. 2 priedas) 



4 

2 priedas. VU IF gretutinių studijų programų aprašai 
 

 
GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 
Gretutinės studijų programos 

pavadinimas 
Gretutinės studijų 
programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 
pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės 
studijų programos 
valstybinis kodas 

Archeologija V400G01 Archeologija 612V40002 
 

Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 
Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7, Vilnius  lietuvių 
 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 
programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo 

valandos 

Savarankiško 
darbo 

valandos 
Universitetinės Pirmoji 60 1600 636 964 

 
Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Archeologija (V400) 
 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 
Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) archeologijos bakalauro laipsnis 

 
Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Prof. dr. Albinas Kuncevičius IF Archeologijos katedra, tel.(8 5) 268 7284 
a.kuncevicius@gmail.com 

 
Gretutinės studijų programos tikslas 

Sudaryti sąlygas: įgyti žinių ir bendrą supratimą apie praeitį archeologijos mokslo perspektyvoje; įgyti gebėjimų taikyti 
teorines žinias elementariuose praktiniuose kontekstuose; įgyti gebėjimų mokytis ir atnaujinti žinias, komunikuoti 
archeologijos mokslo ir paveldo temomis atsižvelgiant į etinius ir profesinius reikalavimus. 
 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 
Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti numatyta 
galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 kreditų programoje 
“išlaisvinta” visiems studentams arba numatyta galimybė sudaryti 
individualų studijų planą. 
Archeologijos gretutinę studijų programą gali rinktis visų studijų 
kryptčių studijų programų studentai.  
Konkursinė eilė sudaroma pagal studijuojamos pagrindinės studijų 
programos 1 arba 1-3 semestro svertinį vidurkį.  

Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius 
įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami 
(įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai 
(moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir 
gretutinių studijų  siekinius ir studento darbo 
krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą 
dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų 
programos komitetas. 

 
Gretutinės studijų programos siekiniai 

 Gretutinė Archeologijos studijų programa sudaro galimybes: 
1. Įgyti žinias ir supratimą apie bendrąją archeologijos raidą bei jos santykį su kitomis mokslo sritimis, suprasti skirtingų 

chronologinių laikotarpių (nuo akmens amžiaus iki naujųjų laikų) šaltinius, metodus bei aktualias tyrimų problemas.  
2. Įgyti gebėjimų teorinių žinių taikymui archeologijos lauko tyrimų metodų bei archeologijos paveldosaugos srityse.  
3. Ugdyti bendrąsias kompetencijas, kurios ugdytų poreikį mokytis ir atnaujinti žinias, gebėjimą valdyti informaciją, 

organizuoti ir planuoti, dirbti grupėse, perteikti informaciją žodžiu ir raštu specialistų ir ne specialistų auditorijai.  
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Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Gretutinę Archeologijos programą baigęs 
studentas gali tęsti studijas Archeologijos, 
Paveldosaugos magistrantūroje Vilniaus 
universitete. 

Privalomi moduliai:  
• Studijų įvadas (15 kred.) 
• Lietuvos archeologijos pagrindai (15 kred.) 
• Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos 

pagrindai (15 kred.) 
• Paveldosaugos pagrindai (15 kred.,12 + 3)  

Baigiamasis gretutinės Archeologijos programos darbas (projektas) 
integruotas modulyje Paveldosaugos pagrindai. Baigiamojo darbo 
parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 

 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Pagrindinės studentų kontaktinio darbo formos ir metodai yra: paskaitos, 
proseminarai, seminarai, pratybos, mokomosios ekskursijos, praktinės užduotys, 
konsultacijos, komentarai apie atliktus darbus (grįžtamasis ryšys).  
Taikomi aktyvaus mokymo metodai - paskaitų, proseminarų/seminarų, konsultacijų ir 
pratybų deriniai. Studentai skatinami susidurti su įvairiomis koncepcijomis, taip pat 
orientuojamasi į konkrečios problemos sprendimo paieškas, atvejo analizę.  
Pagrindinės studentų savarankiškų studijų formos: skaitymas (įvairaus sudėtingumo ir 
apimties tekstai ), rašto darbai (diferencijuojami atsižvelgiant į sudėtingumo lygį – 
aprašomasis, naratyvinis); pasirengimas dalyvauti proseminare, seminare (idėjų 
generavimas); pasirengimas tarpiniam, apibendrinamajam vertinimui; savarankiškas 
įvairių užduočių atlikimas (šaltinių ir literatūros paieška, praktikos užduotys, t.t.); 
baigiamojo darbo rengimas, kt. 

Taikomas kaupiamasis vertinimas, 
kurį sudaro rašto darbų, atliktų 
praktinių užduočių vertinimas, 
egzaminavimas raštu arba žodžiu. 
Studentų pasiekimai vertinami 
balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 
(puikiai). Bakalauro darbo gynimas 
vyksta sudarytoje komisijoje.  
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 

Išankstiniai  
ir (arba) 

gretutiniai 
reikalavimai 

dalykui 
(moduliui) 

K
re

di
ta

i 

V
is

as
 s

tu
de

nt
o 

da
rb

o 
kr
ū

vi
s 

K
on

ta
kt

in
is

 
da

rb
as

 

Sa
va

ra
nk

iš
ka

s 
da

rb
as

 

Studijų programos 
siekiniai 

1. 2. 3.  

II KURSAS  30 800      
3 (arba 5) SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Studijų įvadas modulius 

studijuoti 
programoje 

numatyta seka 

15 400 160 240 x  x 

4 (arba 6) SEMESTRAS  15 400      
Privalomieji dalykai (moduliai)         
Lietuvos archeologijos pagrindai - 15 400 160 240 x x x 

III KURSAS  30 800      
5 (arba 7) SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos 
pagrindai 

- 15 400 156 244 x x  

6 (arba 8) SEMESTRAS  15 400      
Privalomieji dalykai (moduliai)         
Paveldosaugos pagrindai* - 15 400 160 240 x x x 

IŠ VISO - 60 1600 636 964 - - - 
 
* Baigiamasis gretutinių studijų Archeologijos programos darbas (projektas) integruotas modulyje Paveldosaugos pagrindai.  
Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.).  
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GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 
Gretutinės studijų programos 

pavadinimas 
Gretutinės studijų 
programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 
pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės 
studijų programos 
valstybinis kodas 

Istorija  V100G01 Istorija  612V10007 
 

Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 
Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7, Vilnius  lietuvių 
 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 
programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo 

valandos 

Savarankiško 
darbo 

valandos 
Universitetinės Pirmoji 60 1600 640 960 

 
Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Istorija (V100) 
 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 
Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) istorijos bakalauro laipsnis 

 
Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Profesorius Dr. (HP) Zenonas Butkus IF Naujosios istorijos katedra, tel. (8 5) 268 7286 
zenonas.butkus@if.vu.lt  

 
Gretutinės studijų programos tikslas 

Sudaryti sąlygas: įgyti žinių ir supratimą apie istorijos mokslą; įgyti gebėjimų teorines žinias taikyti praktikoje - atlikti 
nesudėtingą tyrimą pagal istorijos mokslo reikalavimus; įgyti gebėjimų naudotis bibliografine informacija, ugdyti 
analitinius, kritinio mąstymo gebėjimus, argumentuotai komunikuoti aktualiomis istorijos temomis. 
 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 
Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti 
numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 kreditų 
programoje “išlaisvinta” visiems studentams arba numatyta 
galimybė sudaryti individualų studijų planą. 
Istorijos gretutinę studijų programą gali rinktis visų studijų krypčių 
studijų programų studentai.  
Konkursinė eilė sudaroma pagal studijuojamos pagrindinės studijų 
programos 1 arba 1-3 semestro svertinį vidurkį. 

Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius 
įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami 
(įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) 
palyginus ankstesnių studijų ir gretutinių studijų  
siekinius ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems 
įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų 
perkėlimo priima Studijų programos komitetas. 

 
Gretutinės studijų programos siekiniai 

 Gretutinė Istorijos studijų programa sudaro galimybes: 
1. Įgyti žinias ir supratimą apie bendrąją istorijos raidą, periodizaciją ir jos kriterijus, šaltinių specifiką, skirtingų epochų 

ir kultūros reiškinių tyrimų šaltinius, jų tyrimo metodus ir tyrimo rezultatų dėstymo būdus.  
2. Ugdyti kompetenciją įgytas žinias ir supratimą taikyti praktikoje (rinkti, tyrinėti, interpretuoti ir perteikti duomenis), 

priimti sprendimus – atlikti istorijos mokslo reikalavimus atitinkantį tyrimą, kuriame demonstruojamas istorijos 
tyrimo aktualijų, kategorijų ir problematikos raidos suvokimas.  

3. Ugdyti bendrąsias kompetencijas, ugdomas poreikis mokytis ir atnaujinti žinias savarankiškai, taip pat gebėjimai 
rinkti ir valdyti  informaciją, ugdomas kritinis mąstymas, gebėjimas įvertinti kultūrų ir papročių skirtumus, žodžiu ir 
raštu reikšti mintis lietuvių kalba.  
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Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Gretutinę Istorijos programą 
baigęs studentas gali tęsti 
studijas Istorijos 
magistrantūroje Vilniaus 
universitete.  

Privalomi moduliai:  
• Studijų įvadas (15 kred.) 
• Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija I (15 kred.) 
• Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija II (15 kred.) 
• Naujų ir naujausių laikų visuotinė ir Lietuvos istorija (15 kred., 12 + 3) 

Baigiamasis gretutinės Istorijos programos darbas (projektas) integruotas modulyje Naujų 
ir naujausių laikų visuotinė ir Lietuvos istorija. Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. 
(3 kred.). 

 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Pagrindinės studentų kontaktinio darbo formos ir metodai yra: paskaitos, proseminarai, 
seminarai, mokomosios ekskursijos, konsultacijos, komentarai apie atliktus darbus 
(grįžtamasis ryšys). Naudojamas paskaitų, proseminarų/seminarų, konsultacijų derinys, 
taikomi aktyvaus mokymo metodai, siekiama gilesnio dalyko supratimo. Pagrindinės 
studentų savarankiškų studijų formos: skaitymas (įvairaus sudėtingumo ir apimties 
tekstai), rašto darbai (rašto darbas, referatas, diferencijuojamas atsižvelgiant į 
sudėtingumo lygį – aprašomasis, naratyvinis); projektas ir jo pristatymo rengimas; 
pasiruošimas proseminarui/seminarui; pasirengimas tarpiniam/galutiniam vertinimui; 
savarankiškas įvairių užduočių atlikimas (šaltinių ir literatūros paieška, t.t.); baigiamojo 
darbo rengimas, kt. 

Taikomas kaupiamasis 
vertinimas, kurį sudaro rašto 
darbų, atliktų praktinių užduočių 
vertinimas, egzaminavimas raštu 
arba žodžiu. Studentų pasiekimai 
vertinami balais nuo 1 (labai 
blogai) iki 10 (puikiai). 
Bakalauro darbo gynimas vyksta 
sudarytoje komisijoje. 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 

Išankstiniai ir (arba) 
gretutiniai 

reikalavimai dalykui 
(moduliui) K
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Studijų programos siekiniai 

1. 2. 3. 

II KURSAS  30 800      
3 (arba 5) SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Studijų įvadas modulius studijuoti 

programoje numatyta 
seka 

15 400 160 240 X X X 

4 (arba 6) SEMESTRAS  15 400      
Privalomieji dalykai (moduliai)         
Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija I - 15 400 160 240 X X X 

III KURSAS  30 800      
5 (arba 7) SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija II - 15 400 160 240 X X X 

6 (arba 8) SEMESTRAS  15 400      
Naujų ir naujausių laikų visuotinė ir Lietuvos istorija * - 15 400 160 240 X X X 

IŠ VISO - 60 1600 640 960 - - - 
 
* Baigiamasis gretutinės Istorijos programos darbas (projektas) integruotas modulyje Naujų ir naujausių laikų visuotinė ir Lietuvos istorija.  
Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 
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GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 
Gretutinės studijų programos 

pavadinimas 
Gretutinės studijų 
programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 
pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės 
studijų programos 
valstybinis kodas 

Kultūros istorija ir 
antropologija 

V340G01 Kultūros istorija ir antropologija 612V34002 

 
Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 

Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius Lietuvių  
 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 
programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo 

valandos 

Savarankiško 
darbo 

valandos 
Universitetinės Pirmoji 60 1600 630 970 

 
Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Kultūros istorija (V340) 
 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 
Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) kultūros istorijos bakalauro laipsnis 

 
Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Prof. dr. (HP) Alfredas Bumblauskas IF Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, tel. (8 5) 268 7288 
alfredas.bumblauskas@if.vu.lt  

 
Gretutinės studijų programos tikslas 

Sudaryti sąlygas: įgyti žinių ir bendrą supratimą apie Lietuvos ir Europos kultūros istoriją, susipažįstant su įvairių tyrimų 
prieigų taikymo galimybe; įgyti gebėjimų taikyti Lietuvos ir Europos kultūros žinias įvairiuose teoriniuose ir praktiniuose 
kontekstuose; įgyti gebėjimų ieškoti, atrinkti informaciją, atlikti pirminę analizę, mokytis ir atnaujinti žinias, komunikuoti 
kultūros istorijos temomis. 
 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 
Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti numatyta 
galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 kreditų programoje 
“išlaisvinta” visiems studentams arba numatyta galimybė sudaryti 
individualų studijų planą. 
Kultūros istorijos ir antropologijos gretutinę studijų programą gali 
rinktis visų studijų krypčių studijų programų studentai.  
Konkursinė eilė sudaroma pagal studijuojamos pagrindinės studijų 
programos 1 arba 1-3 semestrų svertinį vidurkį. 

Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius 
įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami 
(įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai 
(moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir 
gretutinių studijų  siekinius ir studento darbo 
krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą 
dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų 
programos komitetas. 

 
Gretutinės studijų programos siekiniai 

 Gretutinė Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programa sudaro galimybes: 
1. Įgyti žinias ir supratimą apie Lietuvos ir Europos kultūros istorijos raidą, kultūros istorijos, sociokultūrinės 

antropologijos terminiją bei istorijos mokslo visuomeninį kompetencijos lauką. 

2. Įgyti gebėjimų teorinių žinių taikymui, sprendimų priėmimui Lietuvos bei Europos kultūros istorijos srityje, atpažįstant 
pagrindinių kultūros istorijos epochų ženklus dabartyje ir gebant juos pristatyti. 

3. Ugdyti bendrąsias kompetencijas: ugdyti poreikį mokytis ir atnaujinti žinias savarankiškai, informacijos rinkimo, 
analizės ir kritinio mąstymo, informacijos pateikimo žodžiu ir raštu įvairioms auditorijoms, tinkamo laiko planavimo 
ir organizavimo. 
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Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Gretutinę Kultūros istorijos ir antropologijos 
programą baigęs studentas ir norintis gilinti 
kultūros istorijos krypties teorines bei 
praktines žinias, studijas gali tęsti Istorijos, 
Paveldosaugos, Archeologijos magistro 
studijų programose Vilniaus universitete.  

Privalomi moduliai:  
• Studijų įvadas (15 kred.) 
• Kultūros istorijos įvadas I. Lietuva. (15 kred.) 
• Kultūros istorijos įvadas II. Europa (15 kred.) 
• Antropologijos sampratos ir tyrimo metodai (15 kred., 12 + 3) 

Baigiamasis gretutinės Kultūros istorijos ir antropologijos programos 
darbas (projektas) integruotas modulyje Antropologijos sampratos ir tyrimo 
metodai. Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 

 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Pagrindinės studentų kontaktinio darbo formos ir metodai yra: paskaitos, 
proseminarai, seminarai, pratybos, mokomosios ekskursijos, konsultacijos, 
komentarai apie atliktus darbus (grįžtamasis ryšys).Dažniausiai naudojamas paskaitų, 
proseminarų/seminarų, konsultacijų, mokomųjų ekskursijų derinys, kuriuo yra 
siekiama taikyti aktyvius mokymo metodus siekiant supratimo.  
Pagrindinės studentų savarankiškų studijų formos: skaitymas (įvairaus sudėtingumo ir 
apimties tekstai ), rašto darbai (diferencijuojami atsižvelgiant į sudėtingumo lygį – 
aprašomasis, naratyvinis); projektas, pasirengimas pristatyti projektą; pasirengimas 
dalyvauti proseminare, seminare (idėjų generavimas); pasirengimas tarpiniam, 
apibendrinamajam vertinimui; savarankiškas įvairių užduočių atlikimas (šaltinių ir 
literatūros paieška, praktinės užduotys, t.t.); baigiamojo darbo rengimas, kt. 

Taikomas kaupiamasis vertinimas, 
kurį sudaro rašto darbų, atliktų 
praktinių užduočių vertinimas, 
egzaminavimas raštu arba žodžiu. 
Studentų pasiekimai vertinami 
balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 
(puikiai). Bakalauro darbo gynimas 
vyksta sudarytoje komisijoje. 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal 
grupes 

Išankstiniai  ir (arba) gretutiniai 
reikalavimai dalykui (moduliui) 
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Studijų programos siekiniai 

1. 2. 3. 

II KURSAS  30 800      
3 (arba 5) SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Studijų įvadas modulius studijuoti programoje 

numatyta seka 

15 400 160 240 X  X 

4 (arba 6) SEMESTRAS  15 400      
Privalomieji dalykai (moduliai)         
Kultūros istorijos įvadas I. Lietuva. - 15 400 160 240 X X X 

III KURSAS  30 800      
5 (arba 7) SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Kultūros istorijos įvadas II. Europa. - 15 400 160 240 X X X 

6 (arba 8) SEMESTRAS  15 400      
Privalomieji dalykai (moduliai)         
Antropologijos sampratos ir tyrimo 
metodai * 

- 15 400 150 250 X X X 

IŠ VISO - 60 1600 630 970 - - - 
 
* Baigiamasis gretutinių Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programos darbas (projektas) integruotas modulyje Antropologijos sampratos ir tyrimo metodai.  
Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 
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GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 
Gretutinės studijų programos 

pavadinimas 
Gretutinės studijų 
programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 
pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės 
studijų programos 
valstybinis kodas 

Bioarcheologija V400G02 Archeologija 612V40002 
 

Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 
Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7, Vilnius  lietuvių 
 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 
programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo 

valandos 

Savarankiško 
darbo 

valandos 
Universitetinės Pirmoji 60 1600 618 982 

 
Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Archeologija (V400) 
 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 
Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) archeologijos bakalauro laipsnis 

 
Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Prof. dr. Albinas Kuncevičius  IF Archeologijos katedra, tel.(8 5) 268 7284 
a.kuncevicius@gmail.com 

 
Gretutinės studijų programos tikslas 

Sudaryti sąlygas: įgyti žinių ir supratimą apie praeitį (žmones ir jų paveldą, kompleksiškai apimant biologinius ir kultūrinius 
aspektus) archeologijos mokslo perspektyvoje; įgyti gebėjimų taikyti teorines žinias praktikoje – atlikti tyrimą atsižvelgiant 
į bioarcheologijos šaltinių specifiką, taip pat formuluoti užduotis tolesniems tyrimams bei studijoms; įgyti gebėjimų mokytis 
ir atnaujinti žinias, ugdyti kritinį mąstymą, komunikuoti archeologijos mokslo, paveldo ir bioarcheologijos temomis su 
specialistų ir ne specialistų auditorijomis atsižvelgiant į etinius ir profesinius reikalavimus. 
 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 
Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti numatyta 
galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 kreditų programoje 
“išlaisvinta” visiems studentams arba numatyta galimybė sudaryti 
individualų studijų planą. 
Bioarcheologijos gretutinę studijų programą gali rinktis Istorijos, 
Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programų studentai.  
Konkursinė eilė sudaroma pagal studijuojamos pagrindinės studijų 
programos 1-3 semestro svertinį vidurkį.  

Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius 
įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami 
(įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai 
(moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir 
gretutinių studijų siekinius ir studento darbo 
krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. Sprendimą 
dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų 
programos komitetas. 

 
Gretutinės studijų programos siekiniai 

 Gretutinė Bioarcheologijos studijų programa sudaro galimybes: 
1. Įgyti žinias ir supratimą  apie archeologijos mokslo šaką – bioarcheologiją, jos vietą archeologijos moksle, suprasti 

bioarcheologijos šaltinius (praeities žmones ir jų paveldą kompleksiškai apimant biologinius ir kultūrinius aspektus), 
jų tyrimų metodus bei aktualias tyrimų problemas. 

2. Įgyti gebėjimų teorinių žinių taikymui, sprendimų priėmimui archeologijos lauko tyrimų metodų bei archeologijos 
paveldosaugos srityse, taip pat formuluoti užduotis tolesniems tyrimams ir studijoms bioarcheologijos šakoje; 

3. Ugdyti bendrąsias kompetencijas, kurios ugdytų poreikį mokytis ir atnaujinti žinias, gebėjimą valdyti informaciją, 
organizuoti ir planuoti, dirbti grupėse, kritiškai mąstyti, perteikti informaciją žodžiu ir raštu specialistų ir ne 
specialistų auditorijai. 
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Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 

Gretutinę Bioarcheologijos programą 
baigęs studentas gali tęsti studijas 
Archeologijos, Paveldosaugos 
magistrantūroje Vilniaus universitete.  

Privalomi moduliai:  
• Osteologija (15 kred.) 
• Žmogaus ir gyvulių individuali raida ("gyvenimo istorija") (15 kred.) 
• Laidojimo archeologija (15 kred.) 
• Taikomieji ir populiacijų tyrimai (15 kred., 12+3) 

Baigiamasis gretutinės Bioarcheologijos programos darbas (projektas) integruotas 
modulyje Taikomieji ir populiacijų tyrimai. Baigiamojo darbo parengimui skirta 
80 val. (3 kred.). 

 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Pagrindinės studentų kontaktinio darbo formos ir metodai yra: paskaitos, 
proseminarai, seminarai, pratybos, mokomosios ekskursijos, praktinės 
užduotys, konsultacijos, komentarai apie atliktus darbus (grįžtamasis ryšys).  
Taikomi aktyvaus mokymo metodai - paskaitų, proseminarų/seminarų, 
konsultacijų ir pratybų deriniai. Studentai skatinami susidurti su įvairiomis 
koncepcijomis, taip pat orientuojamasi į konkrečios problemos sprendimo 
paieškas, atvejo analizę.  
Pagrindinės studentų savarankiškų studijų formos: skaitymas (įvairaus 
sudėtingumo ir apimties tekstai ), rašto darbai (diferencijuojami atsižvelgiant 
į sudėtingumo lygį – aprašomasis, naratyvinis); pasirengimas dalyvauti 
proseminare, seminare (idėjų generavimas); pasirengimas tarpiniam, 
apibendrinamajam vertinimui; savarankiškas įvairių užduočių atlikimas 
(šaltinių ir literatūros paieška, praktikos užduotys, t.t.); baigiamojo darbo 
rengimas, kt. 

Taikomas kaupiamasis vertinimas, kurį 
sudaro rašto darbų, atliktų praktinių 
užduočių vertinimas, egzaminavimas raštu 
arba žodžiu. Studentų pasiekimai vertinami 
balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai). 
Bakalauro darbo gynimas vyksta sudarytoje 
komisijoje. 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 

Išankstiniai ir 
(arba) gretutiniai 

reikalavimai 
dalykui (moduliui) K
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Studijų programos siekiniai 

1. 2. 3. 

III KURSAS  30 800      
5 SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Osteologija modulius studijuoti 

programoje 
numatyta seka 

15 400 160 240 X X X 

6 SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         

Žmogaus ir gyvulių individuali raida ("gyvenimo istorija") - 15 400 196 204 X X X 
IV KURSAS  30 800      

7 SEMESTRAS  30 800      

Privalomieji dalykai (moduliai)         

Laidojimo archeologija - 15 400 160 240   X 
Taikomieji ir populiacijų tyrimai* - 15 400 102 298  X X 

IŠ VISO - 60 1600 618 982 - - - 
 
* Baigiamasis gretutinių Istorijos studijų programos darbas (projektas) integruotas modulyje Taikomieji ir populiacijų tyrimai.  
Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.).
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GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 
Gretutinės studijų programos 

pavadinimas 
Gretutinės studijų 
programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, 
kurios pagrindu sudaryta gretutinė 

studijų programa, pavadinimas 

Pagrindinės 
studijų programos 
valstybinis kodas 

Etninių mažumų istorija ir 
antropologija 

V340G02 Kultūros istorija ir antropologija 612V34002 

 
Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 

Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7, Vilnius Lietuvių  
 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 
programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo 

valandos 

Savarankiško 
darbo 

valandos 
Universitetinės Pirmoji 60 1600 640 960 

 
Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Kultūros istorija (V340) 
 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 
Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) kultūros istorijos bakalauro laipsnis 

 
Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Prof. dr. (HP) Alfredas Bumblauskas IF Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, tel. (8 5) 268 7288 
alfredas.bumblauskas@if.vu.lt  

 
Gretutinės studijų programos tikslas 

Sudaryti sąlygas: įgyti Lietuvos ir Europos kultūros istorijos žinias orientuojantis į etninių mažumų istoriją, paveldą, kultūrą 
ir taikant antropologinę tyrimo prieigą; išsiugdyti kompetencijų Lietuvos ir Europos kultūros žinias taikyti praktikoje 
renkant, analizuojant ir teikiant informaciją apie Lietuvos etnines mažumas taip pat kompetencijų atlikti istorinį tyrimą 
įvertinant tautinių mažumų situaciją; išsiugdyti kritinį mąstymą, gebėjimą perteikti žinias, dirbti tarpdalykinėse grupėse, 
komunikuoti kultūros istorijos ir etninių mažumų klausimais, planuoti ir organizuoti. 
 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 
Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti numatyta 
galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 kreditų programoje 
“išlaisvinta” visiems studentams arba numatyta galimybė sudaryti 
individualų studijų planą. 
Etninių mažumų istorijos ir antropologijos gretutinę studijų programą 
gali rinktis Istorijos, Archeologijos studijų programų studentai.  
Konkursinė eilė sudaroma pagal studijuojamos pagrindinės studijų 
programos 1-3 semestro svertinį vidurkį. 

Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius 
įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami 
(įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) 
palyginus ankstesnių studijų ir gretutinių studijų 
siekinius ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems 
įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų 
perkėlimo priima Studijų programos komitetas. 

 
Gretutinės studijų programos siekiniai 

 Gretutinė Etninių mažumų istorijos ir antropologijos studijų programa sudaro galimybes: 
1. Įgyti žinias ir supratimą apie Lietuvos ir Europos kultūros istoriją orientuojantis į etninių mažumų istoriją, paveldą, 

kultūrą ir taikant antropologinę tyrimo prieigą. 

2. Teorines žinias taikyti praktikoje, priimti sprendimus, susijusius su etinių bendrijų padėtimi Lietuvoje ir Europos 
Sąjungoje, identifikuoti aktualias etninių mažumų įsigyvenimo Lietuvos visuomenėje problemas, gebėjimas pasiūlyti 
jų sprendimo būdus. 

3. Įgyti tokių bendrųjų kompetencijų, kaip kritinis mąstymas, kompetencijas perteikti žinias žodžiu ir raštu, dalyvauti 
tarpdalykinėse grupėse, komunikuoti kultūros istorijos ir tautinių mažumų klausimais, planuoti ir organizuoti. 
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Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 

Gretutinę Etninių mažumų istorijos 
ir antropologijos programą baigęs 
studentas ir norintis gilinti kultūros 
istorijos krypties teorines bei 
praktines žinias, studijas gali tęsti 
Istorijos, Paveldosaugos magistro 
studijų programose Vilniaus 
universitete. 

Privalomi moduliai:  
• Etninių mažumų sociokultūrinė istorija Vidurio ir Rytų Europos kontekste 

(15 kred.) 
• Etninė politika ir adaptacija: istorinės ir šiuolaikinės problemos (15 kred.) 
• Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas (15 kred., 12 + 3) 

Pasirenkami moduliai:  
• Modernizacija, globalizacija ir etninės mažumos (15 kred.) 
• Antropologijos sampratos ir tyrimų metodai (15 kred.) 

Baigiamasis gretutinės Etninių mažumų istorijos ir antropologijos programos darbas 
(projektas) integruotas modulyje Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas. 
Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 

 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Pagrindinės studentų kontaktinio darbo formos ir metodai yra: paskaitos, proseminarai, 
seminarai, pratybos, mokomosios ekskursijos, konsultacijos, komentarai apie atliktus 
darbus (grįžtamasis ryšys).Dažniausiai naudojamas paskaitų, proseminarų/seminarų, 
konsultacijų, mokomųjų ekskursijų derinys, kuriuo yra siekiama taikyti aktyvius 
mokymo metodus siekiant supratimo.  
Pagrindinės studentų savarankiškų studijų formos: skaitymas (įvairaus sudėtingumo ir 
apimties tekstai ), rašto darbai (diferencijuojami atsižvelgiant į sudėtingumo lygį – 
aprašomasis, naratyvinis); projektas, pasirengimas pristatyti projektą; pasirengimas 
dalyvauti proseminare, seminare (idėjų generavimas); pasirengimas tarpiniam, 
apibendrinamajam vertinimui; savarankiškas įvairių užduočių atlikimas (šaltinių ir 
literatūros paieška, praktinės užduotys, t.t.); baigiamojo darbo rengimas, kt. 

Taikomas kaupiamasis 
vertinimas, kurį sudaro rašto 
darbų, atliktų praktinių užduočių 
vertinimas, egzaminavimas raštu 
arba žodžiu. Studentų pasiekimai 
vertinami balais nuo 1 (labai 
blogai) iki 10 (puikiai). 
Bakalauro darbo gynimas vyksta 
sudarytoje komisijoje. 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 

Išankstiniai ir 
(arba) gretutiniai 

reikalavimai 
dalykui 
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Studijų programos siekiniai 

1. 2. 3. 

III KURSAS  30 800      
5 SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Etninių mažumų sociokultūrinė istorija Vidurio ir Rytų 
Europos kontekste 

modulius studijuoti 
programoje 

numatyta seka 

15 400 160 240 X X X 

6 SEMESTRAS  15 400      
Pasirenkamieji dalykai (moduliai)  15 400      
Modernizacija, globalizacija ir etninės mažumos - 15 400 160 240 X X X 
Antropologijos sampratos ir tyrimų metodai - 15 400 160 240 X X  

IV KURSAS  30 800      
7 SEMESTRAS  30 800      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Etninė politika ir adaptacija: istorinės ir šiuolaikinės 
problemos 

- 15 400 160 240 X X  

Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas* - 15 400 160 240 X X X 
IŠ VISO - 60 1600 640 960 - - - 

 
* Baigiamasis gretutinių Istorijos studijų programos darbas (projektas) integruotas modulyje Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas.  
Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 
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GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 
Gretutinės studijų programos 

pavadinimas 
Gretutinės studijų 
programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 
pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės 
studijų programos 
valstybinis kodas 

Kultūrinis turizmas V340G03 Kultūros istorija ir antropologija 612V34002 
 

Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 
Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7, Vilnius Lietuvių  
 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 
programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo 

valandos 

Savarankiško 
darbo 

valandos 
Universitetinės Pirmoji 60 1600 640 960 

 
Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Kultūros istorija (V340) 
 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 
Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) kultūros istorijos bakalauro laipsnis 

 
Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Prof. dr. (HP) Alfredas Bumblauskas IF Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, tel. (8 5) 268 7288 
alfredas.bumblauskas@if.vu.lt  

 
Gretutinės studijų programos tikslas 

Sudaryti sąlygas: įgyti teorinių ir praktinių žinių apie Lietuvos kultūros istoriją, dėmesį teikiant kultūriniam turizmui, kaip 
taikomosios istorijos diskursui; išsiugdyti kompetencijų gautas kultūros istorijos žinias taikyti praktikoje, t.y. kultūrinio 
turizmo srityje, veikti dinamiškoje profesinės aplinkoje; išsiugdyti gebėjimą mokytis, perteikti žinias įvairioms 
auditorijoms, dirbti derinant turizmo, paveldo, kultūros istorijos interesus. 
 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 
Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti 
numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 kreditų 
programoje “išlaisvinta” visiems studentams arba numatyta 
galimybė sudaryti individualų studijų planą. 
Kultūrinio turizmo gretutinę studijų programą gali rinktis Istorijos ir 
Archeologijos studijų programų studentai.  
Konkursinė eilė sudaroma pagal studijuojamos pagrindinės studijų 
programos 1-3 semestro svertinį vidurkį. 

Gretutinės studijų programos pasiektus siekinius 
įrodantys sukaupti kreditai gali būti perkeliami 
(įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai (moduliai)) 
palyginus ankstesnių studijų ir gretutinių studijų 
siekinius ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems 
įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų 
perkėlimo priima Studijų programos komitetas. 

 
Gretutinės studijų programos siekiniai 

 Gretutinė Kultūrinio turizmo studijų programa sudaro galimybes: 
1. Įgyti žinias ir supratimą apie Lietuvos kultūros istoriją, akcentuojant kultūrinį turizmą kaip taikomąjį istorijos 

diskursą. 
2. Teorines žinias taikyti praktikoje, priimti sprendimus susijusius su turizmo planavimu, turizmo maršrutų ir ekskursijų 

konstravimu, paveldo išteklių pritaikymu turizmo reikmėms. 
3. Įgyti tokių bendrųjų kompetencijų, kaip kritinis mąstymas, kompetencijas perteikti žinias žodžiu ir raštu, gebėjimą 

veikti tarpdalykinėje aplinkoje, mokytis, planuoti ir organizuoti. 
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Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 
Gretutinę Kultūrinio turizmo programą 
baigęs studentas ir norintis gilinti kultūros 
istorijos krypties teorines bei praktines žinias, 
studijas gali tęsti Istorijos, Paveldosaugos, 
Archeologijos magistro studijų programose 
Vilniaus universitete.  

Privalomi moduliai:  
• Kultūrinio turizmo istorija ir teorija (15 kred.) 
• Tarptautinio turizmo vadyba (15 kred.) 
• Lietuvos istoriniai-kultūriniai regionai ir kultūrinis turizmas (15 

kred.) 
Pasirenkami moduliai: 

• Kultūros paveldas ir turizmas (15 kred.) 
• Lietuvos kultūros istorijos pagrindai kultūriniam turizmui (E-

modulis) (15 kred.) 
Baigiamasis gretutinės Kultūrinio turizmo programos darbas (projektas) 
integruotas modulyje Lietuvos istoriniai-kultūriniai regionai ir kultūrinis 
turizmas. Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 

 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Pagrindinės studentų kontaktinio darbo formos ir metodai yra: paskaitos, proseminarai, 
seminarai, pratybos, mokomosios ekskursijos, konsultacijos, komentarai apie atliktus 
darbus (grįžtamasis ryšys).Dažniausiai naudojamas paskaitų, proseminarų/seminarų, 
konsultacijų, mokomųjų ekskursijų derinys, kuriuo yra siekiama taikyti aktyvius mokymo 
metodus siekiant supratimo. Pagrindinės studentų savarankiškų studijų formos: skaitymas 
(įvairaus sudėtingumo ir apimties tekstai ), rašto darbai (diferencijuojami atsižvelgiant į 
sudėtingumo lygį – aprašomasis, naratyvinis); projektas, pasirengimas pristatyti projektą; 
pasirengimas dalyvauti proseminare, seminare (idėjų generavimas); pasirengimas 
tarpiniam, apibendrinamajam vertinimui; savarankiškas įvairių užduočių atlikimas 
(šaltinių ir literatūros paieška, praktinės užduotys, t.t.); baigiamojo darbo rengimas, kt. 

Taikomas kaupiamasis 
vertinimas, kurį sudaro rašto 
darbų, atliktų praktinių 
užduočių vertinimas, 
egzaminavimas raštu arba 
žodžiu. Studentų pasiekimai 
vertinami balais nuo 1 (labai 
blogai) iki 10 (puikiai). 
Bakalauro darbo gynimas 
vyksta sudarytoje komisijoje. 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal grupes 

Išankstiniai ir 
(arba) gretutiniai 

reikalavimai 
dalykui 

(moduliui) 
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Studijų programos siekiniai 

1. 2. 3. 

III KURSAS  30 800      
5 SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Kultūrinio turizmo istorija ir teorija modulius studijuoti 

programoje 
numatyta seka 

15 400 160 240 X X X 

6 SEMESTRAS  15 400      

Pasirenkami dalykai (moduliai)  15 400 160/16 240/384    

Kultūros paveldas ir turizmas - 15 400 160 240 X X X 
Lietuvos kultūros istorijos pagrindai kultūriniam turizmui 
(E-modulis) 

- 15 400 16 384 X X X 

IV KURSAS  30 800      

7 SEMESTRAS  30 800      

Privalomieji dalykai (moduliai)         

Tarptautinio turizmo vadyba - 15 400 160 240 X X  
Lietuvos istoriniai-kultūriniai regionai ir kultūrinis 
turizmas* 

- 15 400 160 240 X X X 

IŠ VISO - 60 1600 640/496 960/1104 - - - 
 
* Baigiamasis gretutinių Kultūrinio turizmo studijų programos darbas (projektas) integruotas modulyje Lietuvos istoriniai-kultūriniai regionai ir kultūrinis turizmas.  
Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 
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GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 
Gretutinės studijų programos 

pavadinimas 
Gretutinės studijų 
programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 
pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės 
studijų programos 
valstybinis kodas 

Šaltinotyra ir archyvistika V100G02 Istorija  612V10007 
 

Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 
Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7, Vilnius  lietuvių 
 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 
programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 
darbo krūvis 
valandomis 

Kontaktinio 
darbo 

valandos 

Savarankiško 
darbo 

valandos 
Universitetinės Pirmoji 60 1600 640 960 

 
Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Humanitariniai mokslai Istorija (V100) 
 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 
Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) istorijos bakalauro laipsnis 

 
Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Profesorius Dr. (HP) Zenonas Butkus IF Naujosios istorijos katedra, tel. (8 5) 268 7286 
zenonas.butkus@if.vu.lt  

 
Gretutinės studijų programos tikslas 

Sudaryti sąlygas: įgyti žinių ir gebėjimų dirbti istorijos mokslo (istorijos šaltinių, jų tyrimo, archyvų ir dokumentų valdymo) 
srityje; įgyti gebėjimų teorines žinias taikyti praktikoje – atlikti istorinį tyrimą atsižvelgiant į šaltinotyros ir archyvistikos 
metodologinius aspektus; išsiugdyti kompetencijas valdyti informaciją, kritiškai mąstyti, argumentuotai komunikuoti 
šaltinotyros, archyvų ir dokumentų valdymo srityje atsižvelgiant į istorijos mokslo misiją bei istoriko atsakomybę. 
 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo 
galimybės 

Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti numatyta 
galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 kreditų programoje 
“išlaisvinta” visiems studentams arba numatyta galimybė sudaryti 
individualų studijų planą. 
Šaltinotyros ir archyvistikos gretutinę studijų programą gali rinktis 
Archeologijos, Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programų 
studentai.  
Konkursinė eilė sudaroma pagal studijuojamos pagrindinės studijų 
programos 1-3 semestro svertinį vidurkį. 

Gretutinės studijų programos pasiektus 
siekinius įrodantys sukaupti kreditai gali būti 
perkeliami (įskaitomi anksčiau studijuoti 
dalykai (moduliai)) palyginus ankstesnių 
studijų ir gretutinių studijų siekinius ir 
studento darbo krūvį, reikalingą jiems 
įgyvendinti. Sprendimą dėl sukauptų kreditų 
perkėlimo priima Studijų programos 
komitetas. 

 
Gretutinės studijų programos siekiniai 

 Gretutinė Šaltinotyros ir archvystikos studijų programa sudaro galimybes: 
1. Įgyti žinių ir supratimą apie istorijos šaltinius, jų tyrimo problematiką, taip pat archyvų ir dokumentų valdymo 

principus. 
2. Išsiugdyti gebėjimų teorines žinias taikyti praktikoje, priimti sprendimus – ugdyti praktinius gebėjimus organizuoti 

archyvų ir dokumentų valdymą įvairiomis formomis, išmanyti kultūros paveldo skaitmeninimo priemones, priimti šios 
srities sprendimus;  

3. Ugdyti tokias bendrąsias kompetencijas, kaip gebėjimas dirbti grupėje, komunikuoti, gebėjimas analizuoti, sisteminti 
ir apibendrinti informaciją.  
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Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 

Gretutinę Šaltinotyros ir 
archyvistikos programą 
baigęs studentas gali tęsti 
studijas Istorijos, 
Paveldosaugos 
magistrantūroje Vilniaus 
universitete. 

Privalomi moduliai:  
• Archyvistikos pagrindai: lituanistika (15 kred.) 
• Lietuvos istorijos šaltinotyros problemos (15 kred.)  
• Istorijos šaltiniai ir virtualaus skaitmeninio paveldo sistema (15 kred., 12 + 3) 

Pasirenkami moduliai:  
• LDK istorijos šaltiniai (15 kred.) 
• Lietuvos institucijų istorija ir dokumentinis paveldas (15 kred.) 

Baigiamasis gretutinės Šaltinotyros ir archyvistikos programos darbas (projektas) 
integruotas modulyje Istorijos šaltiniai ir virtualaus skaitmeninio paveldo sistema. 
Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 

 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Pagrindinės studentų kontaktinio darbo formos ir metodai yra: paskaitos, 
proseminarai, seminarai, mokomosios ekskursijos, konsultacijos, komentarai apie 
atliktus darbus (grįžtamasis ryšys). Naudojamas paskaitų, proseminarų/seminarų, 
konsultacijų derinys, taikomi aktyvaus mokymo metodai, siekiama gilesnio dalyko 
supratimo.  
Pagrindinės studentų savarankiškų studijų formos: skaitymas (įvairaus sudėtingumo 
ir apimties tekstai), rašto darbai (rašto darbas, referatas, diferencijuojamas 
atsižvelgiant į sudėtingumo lygį – aprašomasis, naratyvinis); projektas ir jo 
pristatymo rengimas; pasiruošimas proseminarui/seminarui; pasirengimas 
tarpiniam/galutiniam vertinimui; savarankiškas įvairių užduočių atlikimas (šaltinių 
ir literatūros paieška, t.t.); baigiamojo darbo rengimas, kt. 

Taikomas kaupiamasis vertinimas, 
kurį sudaro rašto darbų, atliktų 
praktinių užduočių vertinimas, 
egzaminavimas raštu arba žodžiu. 
Studentų pasiekimai vertinami balais 
nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai). 
Bakalauro darbo gynimas vyksta 
sudarytoje komisijoje. 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal 
grupes 

Išankstiniai ir (arba) gretutiniai 
reikalavimai dalykui (moduliui) 
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Studijų programos siekiniai 

1. 2. 3. 

III KURSAS  30 800      
5 SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         
Archyvistikos pagrindai: lituanistika modulius studijuoti programoje 

numatyta seka 

15 400 160 240 X X X 

6 SEMESTRAS  15 400      

Privalomieji dalykai (moduliai)         

Lietuvos istorijos šaltinotyros problemos - 15 400 160 240 X X X 
IV KURSAS  30 800      

7 SEMESTRAS  30 800      

Privalomieji dalykai (moduliai)         

Istorijos šaltiniai ir virtualaus 
skaitmeninio paveldo sistema* 

- 15 400 160 240 X X X 

Pasirenkamieji dalykai (moduliai) - 15 400 160 240    

LDK istorijos šaltiniai - 15 400 160 240 X X  

Lietuvos institucijų istorija ir 
dokumentinis paveldas  

- 15 400 160 240 X X  

IŠ VISO - 60 1600 640 960 - - - 
 
* Baigiamasis gretutinių Istorijos studijų programos darbas (projektas) integruotas modulyje Istorijos šaltiniai ir virtualaus skaitmeninio paveldo sistema.  
Baigiamojo darbo parengimui skirta 80 val. (3 kred.). 
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