
VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJOS JAU IR ŠIAULIUOSE!

Rinkis
anglų filologijos
 studijų programą 

VU Šiaulių akademijoje!

Studijų trukmė: 4 metai

Studijų programos apimtis: 240 kreditų

Studijų forma: nuolatinės studijos 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: 
humanitarinių mokslų bakalauras

Konkursinio balo sandara:

Studijuoti anglų filologiją  VU 
Šiaulių akademijoje verta, nes:

Bendrabutis
Tarptautinis mobilumas

Stipendijos
Finansinė parama studentams su negalia

Studijų aplinka

P. Višinskio g. 38, 
LT-76352, Šiauliai
Tel.: (8 41) 595 800
El. paštas info@sa.vu.lt 
www.sa.vu.lt 

Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademijos 
Studijų skyrius 
El. p. studijuok@sa.vu.lt, 
tel. nr. 8 41 595 755.

Vilniaus universiteto 
Studentų paslaugų 
ir karjeros skyrius
El. p. konsultavimas@
vu.lt, tel. nr. 8 5 219 3144. 

•	 Facebook
•	 Instagram
•	 Youtube

Priėmimo klausimais konsultuoja: VU Šiaulių akademija Socialiniai tinklai:

Naudingos nuorodos!

Lietuvių kalba ir 
literatūra

Egzaminas 0,4 

Istorija arba 
geografija, arba 
matematika, arba 
informacinės 
technologijos 

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys

0,2

Bet kuris dalykas, 
nesutampantis su 
kitais dalykais

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,2

Užsienio kalba Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,2 

Anglų filologijos  programa studentams 
suteikia tvirtas, pagrindines anglų filologijos 
specialistams būtinas žinias, įgūdžius ir 
kompetencijas, anglų kalbos komunikacinius 
gebėjimus, kalbotyros ir literatūros mokslo 
pagrindus, supratimą apie angliškai kalbančių 
šalių istoriją ir kultūrą, mokslo tiriamąjį darbą. 
Šios studijų programos ypatumas – specializuo-
tas (teisinis, techninis, ekonominis), kompiuter-
inis vertimas.

• beveik visi studijų programos dalykai dėstomi anglų 
kalba. Dalis paskaitų vyksta kartu su VU Šiaulių aka-
demijoje studijuojančiais užsienio šalių studentais;
• yra galimybė susiplanuoti mišrų nuotolinį mokymąsi 
arba susidaryti individualų studijų planą;

• platus praktikų vietų tinklas Lietuvoje ir užsienyje;

• didelės galimybės tarptautinio mobilumo studijoms ir 
praktikai;

• yra galimybė tęsti 
studijas ir toliau to-
bulėti, plėsti kompe-
tencijas humanitarinių 
mokslų studijų krypčių 
magistrantūroje, o vė-
liau – doktorantūroje;
• baigę studijas, ab-
solventai dirba ver-
timų biuruose, pri-
vačiose, viešosiose, 
nevyriausybinėse ir 
valstybinėse įstaigose 
bei organizacijose.

https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/anglu-filologija
https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/bendrabutis
https://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/mainu-galimybes
https://www.vu.lt/studijos/studentams/finansai/stipendijos
https://www.vu.lt/studijos/studentams/finansai
https://www.sa.vu.lt/studentams/studiju-aplinka
http://www.sa.vu.lt
mailto:studijuok@sa.vu.lt
mailto:konsultavimas@vu.lt
mailto:konsultavimas@vu.lt
https://www.facebook.com/siauliu.akademija
https://www.instagram.com/vu_siauliu_akademija/
https://www.youtube.com/channel/UCkUgjI3ck1LRCY5KR9X-H6w

