Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Archeologija [6121NX032], IF, B, Ps, NL, 4 m., 2021 p.m.
Kursas, semestras: 1 k., 2 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas

K1

P2

A3

Dėstytojas

Gru
pė

Laikymo
Data
vieta
valanda

Dr.
Aleksiejus
Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos pagrindai (Archeologijos lauko
Luchtanas
tyrimų metodai – 2 kr.; Archeologijos lauko tyrimų dokumentacijos pagrindai - 2 kr.;
Archeologijos lauko tyrimų dokumentacijos pagrindai: archeologinė buitinė keramika - 15.0 Pr E Dr. Justina
2 kr.; Archeologijos lauko tyrimų metodų ir dokumentacijos pagrindų praktika - 9
Poškienė
kred.)
Dr. Gintautas
Vėlius
Stasė
Specialybės kalba: lotynų
5.0 Pr E
Paškonytė
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
BUS egzaminų datos – birželio 3 (penktadienis) ir birželio 9 (ketvirtadienis) dienos . BUS dalykų egzaminų perlaikymai bus vykdomi 2022 m.
2022 m. rugsėjo 2 ir 8 dienomis. Bus egzaminai vyksta nuotoliu.
Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi modulių atskirų temų atsiskaitymai
birželio mėnesį prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.
Galutinio viso modulio vertinimo datą derinkite su modulio vadovu, o atskirų modulio temų (jeigu reikia) – su temos dėstytoju. Visos pavardės
yra lentelėje.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pr - privalomasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Archeologija [6121NX032], IF, B, Ps, NL, 4 m., 2020 p.m.
Kursas, semestras: 2 k., 4 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas

K1

P2

A3

Dėstytojas

Gru
pė

Laikymo
Data,
vieta
valanda

Dr. Rūta Kačkutė
Dr. Laurynas Vytis
Geležies amžiaus /I tūkstantmečio/ archeologija (Rytų Baltijos regionas Romos
Kurila
Imperijos laikotarpiu - 5 kr.; Rytų Baltijos regionas Tautų kraustymosi ir
15.0 Pr E Dr. Aleksiejus
Merovingų laikotarpiais - 5 kr.; Rytų baltai ir slavai I tūkstantmetyje - 3 kr.;
Luchtanas
Tiriamasis referatas - 2 kr.)
Dr. Karolis
Minkevičius
Renaldas
Augustinavičius
Paveldosaugos pagrindai (Archeologijos paveldosaugos istorija ir teorija - 5 kr.;
Dr. (HP) Albinas
Paveldosaugos istorija Lietuvoje - 5 kr.; Archeologijos paveldosaugos praktinis 15.0 Pr E
Kuncevičius
darbas - 5 kr.)
Dr. Justina
Poškienė
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi modulių atskirų temų atsiskaitymai
birželio mėnesį prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.
Galutinio viso modulio vertinimo datą derinkite su modulio vadovu, o atskirų modulio temų (jeigu reikia) – su temos dėstytoju. Visos pavardės
yra lentelėje.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pr - privalomasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Archeologija [6121NX032], IF, B, Ps, NL, 4 m., 2019 p.m. / Archeologija (gilinamoji specializacija) (šaka)
Kursas, semestras: 3 k., 6 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas

K1 P2 A3

Dėstytojas

Gru
pė

Laikymo
data
vieta

Antropologijos sampratos ir tyrimų metodai (Sociokultūrinės antropologijos įvadas
Dr. Donatas
- 4,5 kr.; Antropologijos ir istorijos tyrimo metodai: teorija - 1,5 kr.; Antropologijos 15.0 Pa E
Brandišauskas
ir istorijos tyrimo metodai: praktika - 5 kr.; Istorinės antropologijos įvadas - 4 kr.)
Archeologinių tyrimų duomenų matematinė ir erdvinė analizė (GIS archeologijoje Dr. Rolandas
10 kr.; Duomenų analizei ir vizualizacijai naudojama programinė įranga (Excel,
15.0 Pa E
Tučas
Access, Winbasp, Arched) - 5 kr.)
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi modulių atskirų temų atsiskaitymai
birželio mėnesį prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.
Galutinio viso modulio vertinimo datą derinkite su modulio vadovu, o atskirų modulio temų (jeigu reikia) – su temos dėstytoju. Visos pavardės
yra lentelėje.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pa - pasirenkamasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Istorija [6121NX030], IF, B, Ps, NL, 4 m., 2021 p.m.
Kursas, semestras: 1 k., 2 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas

Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija II (Vėlyvoji Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istorija - 7,5 kr.; Ankstyvųjų naujųjų laikų istorija - 7,5 kr.)
Specialybės kalba: lotynų

K1

P2

A3

Dėstytojas

Gru
pė

Laikymo
Data,
vieta
valanda

Dr. Vydas
Dolinskas
15.0 Pr E Andrius Grodis
Dr. Martynas
Jakulis
5.0 Pr E S. Paškonytė
M. Čiurinskas
T. Veteikis

Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
BUS egzaminų datos – birželio 3 (penktadienis) ir birželio 9 (ketvirtadienis) dienos . BUS dalykų egzaminų perlaikymai bus vykdomi 2022 m.
2022 m. rugsėjo 2 ir 8 dienomis. Bus egzaminai vyksta nuotoliu.
Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi modulių atskirų temų atsiskaitymai
birželio mėnesį prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.
Galutinio viso modulio vertinimo datą derinkite su modulio vadovu, o atskirų modulio temų (jeigu reikia) – su temos dėstytoju. Visos pavardės
yra lentelėje.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
Kreditų skaičius
Pasirinkimo tipas: Pr - privalomasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas
1
2

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Istorija [6121NX030], IF, B, Ps, NL, 4 m., 2020 p.m.
Kursas, semestras: 2 k., 4 (2021/22 pavasario) einamasis
Dalyko pavadinimas
Kaimyninių tautų ir valstybių istorija (Rusijos istorija – 5,5 kr.; Lenkijos istorija - 4
kr.; Baltijos šalių istorija - 5,5 kr.)

K1

P2

A3

Dėstytojas

Gru
pė

Laikymo
Data,
vieta
valanda

Dr. (HP)
15.0 Pa E Zenonas
Butkus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenė XIII-XVI a. (Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės bajorų ir valstiečių visuomenė XIII-XVI a. – 3,75 kr.; Lietuvos
Dr. Liudas
Didžiosios Kunigaikštystės regioninės visuomenės XIII-XVI a. – 3,75 kr.; Moteris
15.0 Pa E
Jovaiša
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje - 3,75; Krikščioniškos visuomenės
ir jos bendruomenių klostymasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje - 3,75 kr.)
Lyginamoji ir transnacionalinė istorija (Istorija ir geopolitika - 4 kr.; Imperializmas,
kolonializmas, postkolonializmas pasaulyje XIX-XX a. - 4 kr.; Nacistinės okupacijos
Dr. Dalia
15.0 Pa E
lyginamoji analizė - 5 kr.; Geopolitinė XX a. Vakarų Europos valstybių istorija - 2
Bukelevičiūtė
kr.)
Pagalbiniai istorijos mokslai: diplomatika, istorinė onomastika, istorinė metrologija,
istorinė chronologija, heraldika, sfragistika, genealogija (Diplomatikos, istorinės
Dr. Loreta
onomastikos, istorinės metrologijos ir istorinės chronologijos pagrindai - 6 kr.;
15.0 Pa E
Skurvydaitė
Europos ir LDK heraldikos ir sfragistikos įvadas - 4,5 kr.; Kilmingųjų genealogijos
Europoje ir LDK įvadas - 4,5 kr.)
Dr. Irena
Specialybės kalba: lenkų II
5.0 Pa E
Fedorovič
Tomas Čenys
Dr. Natalja
Specialybės kalba: rusų II
5.0 Pa E Kapočė
Dr. Ingrida
Kisieliūtė
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi modulių atskirų temų atsiskaitymai
birželio mėnesį prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.

Galutinio viso modulio vertinimo datą derinkite su modulio vadovu, o atskirų modulio temų (jeigu reikia) – su temos dėstytoju. Visos pavardės
yra lentelėje.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pa - pasirenkamasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Istorija [6121NX030], IF, B, Ps, NL, 4 m., 2019 p.m. / Istorija (gilinamoji specializacija) (šaka)
Kursas, semestras: 3 k., 6 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas
Antikomunistinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Vidurio Rytų Europoje (Lietuvos
laisvės kovos 1944–1953 m. - 4 kr.; Neginkluotas pasipriešinimas ir disidentinis
judėjimas Lietuvoje ir SSRS - 4 kr.; Neginkluotas pasipriešinimas ir disidentiniai
judėjimai Vidurio Rytų Europoje - 4 kr.; Rašto darbas – 3 kr.)
Diplomatijos ir tarptautinių santykių istorija XX amžiuje (Tarptautinių santykių ir
diplomatijos istorija iki Versalio sistemos susidarymo - 2 kr.; Tautų Sąjunga ir
Lietuva - 2 kr.; Tarpukario Lietuvos užsienio politikos ir diplomatijos problemos - 2
kr.; Šaltasis karas ir Vidurio Europos valstybės - 2 kr.; Praktinis seminaras
„diplomatijos kuluarai” - 7 kr.)
Kaimyninių tautų ir valstybių istorija (Rusijos istorija – 5,5 kr.; Lenkijos istorija - 4
kr.; Baltijos šalių istorija - 5,5 kr.)
LDK Vidurio ir Rytų Europoje (Bizantija ir Rytų Europa - 3 kr.; Vokiečių ordinas ir
Lietuva: neramūs kaimynai - 3 kr.; Lenkija – krikščionijos bastionas (X–XVI a.) - 3
kr.; Diplomatija ir karai: Baltijos jūros regionas ir Rusija XVII–XVIII a. - 6 kr.)
Lyginamoji ir transnacionalinė istorija (Istorija ir geopolitika - 4 kr.; Imperializmas,
kolonializmas, postkolonializmas pasaulyje XIX-XX a. - 4 kr.; Nacistinės okupacijos
lyginamoji analizė - 5 kr.; Geopolitinė XX a. Vakarų Europos valstybių istorija - 2
kr.)
Praktinis tiriamasis bakalauro seminaras (medievistika)
Praktinis tiriamasis bakalauro seminaras (naujieji laikai)

K1

P2

A3

Dėstytojas

15.0 Pa E

Dr. Marius
Ėmužis

15.0 Pa E

Dr. (HP)
Zenonas Butkus

15.0 Pa E

Dr. (HP)
Zenonas Butkus

15.0 Pa E

Dr. Darius
Baronas

15.0 Pa E

Dr. Dalia
Bukelevičiūtė

Gru
pė

Laikymo
Data,
vieta
Valanda

Dr. Liudas
Jovaiša
Dr. Marius
10.0 Pa E
Ėmužis
10.0 Pa E

Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi modulių atskirų temų atsiskaitymai
birželio mėnesį prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.

Galutinio viso modulio vertinimo datą derinkite su modulio vadovu, o atskirų modulio temų (jeigu reikia) – su temos dėstytoju. Visos pavardės
yra lentelėje.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pa - pasirenkamasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Kultūros istorija ir antropologija [6121NX031], IF, B, Ps, NL, 4 m., 2021 p.m.
Kursas, semestras: 1 k., 2 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas

K1

P2

A3

Dėstytojas

Gru
pė

Laikymo
Data,
vieta
Valanda

Dr. Aurelijus
Gieda
Dr. Eligijus
Raila
Kultūros istorijos įvadas II. Europa. (Nuo pranašų iki revoliucijų – reformos kultūros
ištakos ir raida - 3 kr.; Kultūrinių epochų idėjos ir tekstai - 3 kr.; Europos meno
Dr. Loreta
15.0 Pr E
kultūra - 3 kr.; Universitetas – Europos kultūros institucija - 3 kr.; Europos ir Europos
Skurvydaitė
kultūros sampratos - 3 kr.)
Dr. Irena
Vaišvilaitė
Dalia
Vitkauskaitė
Specialybės kalba: lotynų
5.0 Pr E S. Paškonytė
I. Štikonaitė
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
BUS egzaminų datos – birželio 3 (penktadienis) ir birželio 9 (ketvirtadienis) dienos . BUS dalykų egzaminų perlaikymai bus vykdomi 2022 m.
2022 m. rugsėjo 2 ir 8 dienomis. Bus egzaminai vyksta nuotoliu.
Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi modulių atskirų temų atsiskaitymai
birželio mėnesį prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.
Galutinio viso modulio vertinimo datą derinkite su modulio vadovu, o atskirų modulio temų (jeigu reikia) – su temos dėstytoju. Visos pavardės
yra lentelėje.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.:
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pr - privalomasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Kultūros istorija ir antropologija [6121NX031], IF, B, Ps, NL, 4 m., 2020 p.m.
Kursas, semestras: 2 k., 4 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas

K1

P2

A3

Dėstytojas

Gru
pė

Laikymo
Data,
vieta
Valanda

Dr. Donatas
Antropologijos sampratos ir tyrimų metodai (Sociokultūrinės antropologijos įvadas
Brandišauskas
- 4,5 kr.; Antropologijos ir istorijos tyrimo metodai: teorija - 1,5 kr.; Antropologijos 15.0 Pr E
Povilas Andrius
ir istorijos tyrimo metodai: praktika - 5 kr.; Istorinės antropologijos įvadas - 4 kr.)
Stepavičius
Europos regionai: idėjos, tapatybės, istoriografijos (Regionalistinių studijų
pagrindai: generalinės Europos skirtybės - 2 kr.; Europos regionai: lyginamoji ir
Dr. (HP) Alfredas
15.0 Pa E
paribių istorija - 4 kr.; Vidurio Europos idėja - 4 kr.; Lietuva Europoje, Europa
Bumblauskas
Lietuvoje - 4 kr.; Praktinis seminaras - 1 kr.)
Pagalbiniai istorijos mokslai: diplomatika, istorinė onomastika, istorinė
metrologija, istorinė chronologija, heraldika, sfragistika, genealogija
Dr. Loreta
(Diplomatikos, istorinės onomastikos, istorinės metrologijos ir istorinės
15.0 Pa E
Skurvydaitė
chronologijos pagrindai - 6 kr.; Europos ir LDK heraldikos ir sfragistikos įvadas 4,5 kr.; Kilmingųjų genealogijos Europoje ir LDK įvadas - 4,5 kr.)
Dr. Irena
Specialybės kalba: lenkų II
5.0 Pa E
Fedorovič
Tomas Čenys
Dr. Natalja
Specialybės kalba: rusų II
5.0 Pa E Kapočė
Dr. Ingrida
Kisieliūtė
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi modulių atskirų temų atsiskaitymai
birželio mėnesį prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.

Galutinio viso modulio vertinimo datą derinkite su modulio vadovu, o atskirų modulio temų (jeigu reikia) – su temos dėstytoju. Visos pavardės
yra lentelėje.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pa - pasirenkamasis, Pr - privalomasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų Kultūros istorija ir antropologija [6121NX031], IF, B, Ps, NL, 4 m., 2019 p.m. / Kultūros istorija ir antropologija
programa: (gilinamoji specializacija) (šaka)
Kursas,
3 k., 6 (2021/22 pavasario) einamasis
semestras:

Dalyko pavadinimas
Praktinis tiriamasis bakalauro seminaras

A3

Dėstytojas

10.0 Pr E

Dalia
Vitkauskaitė

K1

P2

Gru
pė

Laikymo
Data,
vieta
Valanda

Kultūros paveldas ir turizmas (Paveldo studijų pagrindai - 8 kr.; Kultūros paveldo
15.0 Pa E
atgaivinimas ir perteikimas - 7 kr.)
Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas (Lietuvos etninių ir konfesinių
mažumų paveldas: istorija, dabartis, įpaveldinimo praktikos - 3 kr.; Lietuvos
etnokonfesinių mažumų religinė tradicija - 3 kr.; Etninių ir konfesinių mažumų
Dr. Grigorijus
15.0 Pa E
kultūros virtualizacija - 3 kr. Praktinis seminaras „Etninių ir konfesinių mažumų
Potašenko
paveldo pristatymas: problemos ir iššūkiai. Atvejų analizė, sprendimų paieškos“ - 6
kred.)
Vizualinė kultūra (Senosios dailės istorija (XIII-XVIII a.) - 5 kr.; Moderniosios dailės
Dr. Marija
15.0 Pa E
istorija (XIX-XX a.) - 5 kr.; Vizualinės kultūros įvadas - 5 kr.)
Drėmaitė
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi modulių atskirų temų atsiskaitymai
birželio mėnesį prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.
Galutinio viso modulio vertinimo datą derinkite su modulio vadovu, o atskirų modulio temų (jeigu reikia) – su temos dėstytoju. Visos pavardės
yra lentelėje.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.:
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pa - pasirenkamasis, Pr - privalomasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Archeologija [6211NX028], IF, M, Ps, NL, 2 m., 2021 p.m.
Kursas, semestras: 1 k., 2 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas
Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai II/II d.
Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos
Baltijos regiono biologinė istorija: nuo morfologijos iki genetikos
Eksperimentinė archeologija
Nuo lauko darbų iki tyrimų laboratorijose: archeobotaniniai ir
zooarcheologiniai tyrimai archeologijoje
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
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Dėstytojas

Gru
pė

Laikymo
Data,
vieta
Valanda

Dr. Gintautas Vėlius
Dr. Rokas Vengalis
Dr. (HP) Alfredas
6.0 Pr E
Bumblauskas
6.0 Pa E Dr. Justina Kozakaitė
6.0 Pa E Dr. Aleksiejus Luchtanas
6.0 Pr E

6.0 Pa E Dr. Giedrė Keen

Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi tarpiniai atsiskaitymai birželio mėnesį
prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pa - pasirenkamasis, Pr - privalomasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Istorija [6211NX027], IF, M, Ps, NL, 2 m., 2021 p.m.
Kursas, semestras: 1 k., 2 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas

K1 P2 A3

Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija

6.0 Pr E

Europos diplomatija XX a. I pusėje

6.0 Pa E

Kinas ir istorija

6.0 Pa E

Komunizmas ir nacizmas: teorija, istorija, teismas, atmintis

6.0 Pa E

Mikroistorija: euristika, metodas, naratyvas

6.0 Pa E

Partizanų karai XX a. Europoje: politiniai ir kultūriniai aspektai

6.0 Pa E

Posovietinė erdvė XX a. pab. - XXI a. pr.

6.0 Pa E

Socialiniai ir ekonominiai procesai Vidurio ir Rytų Europoje

6.0 Pa E

Tarpdisciplininis seminaras. „Žmogus be vietos“: priverstinė gyventojų migracija
XX-XXI a. istoriniuose, kultūriniuose ir teisiniuose kontekstuose
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.

6.0 Pa E

Dėstytojas

Gru
pė

Laikymo
data
vieta

Habil. dr. Zenonas
Norkus
Dr. (HP) Zenonas
Butkus
Dr. Aurimas
Švedas
Dr. Nerijus
Šepetys
Dr. Eugenijus
Saviščevas
Dr. Bernardas
Gailius
Dr. Audrius
Abromaitis
Dr. Saulius
Kaubrys
Dr. Norbertas
Černiauskas

Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi tarpiniai atsiskaitymai birželio mėnesį
prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pa - pasirenkamasis, Pr - privalomasis

3

Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

Egzaminų/ įskaitų tvarkaraštis
Studijų programa: Paveldosauga [6211NX058], IF, M, Ps, NL, 2 m., 2021 p.m.
Kursas, semestras: 1 k., 2 (2021/22 pavasario) einamasis

Dalyko pavadinimas
Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos
Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba
Architektūros ir urbanistikos paveldo apsauga
GIS ir informacinės technologijos paveldosaugoje
Kultūrinis turizmas
Muziejus muzeologijos ir istorinės kultūros studijų sąveikoje
Pavasario semestras baigiasi birželio 30 d.
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Dr. (HP) Alfredas Bumblauskas
Dr. Viltė Janušauskaitė
Dr. Marija Drėmaitė
Dr. Rolandas Tučas
Dr. Loreta Skurvydaitė
Dr. Rūta Šermukšnytė
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Valanda

Užpildytas Egzaminų tvarkaraščio lenteles prašome pristatyti iki gegužės 30 d. į 110 kab. Galite siųsti skenuotas, fotografuotas elektroniniu
paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Jeigu dėstytojai turi specialių pageidavimų dėl egzaminui skiriamos auditorijos ar kt., jeigu bus vykdomi tarpiniai atsiskaitymai birželio mėnesį
prašau tai parašykite šiame lape arba elektroniniu paštu dalia.vitkauskaite@if.vu.lt. Dėkoju.
Seniūno vardas, pavardė, telefono nr.
1
Kreditų skaičius
2
Pasirinkimo tipas: Pa - pasirenkamasis, Pr - privalomasis
3
Atsiskaitymo forma: E - egzaminas

