
Bakalauro studijų programa 

Lietuvių filologija ir reklama (LFR) 

Studijų trukmė – 4 metai. 

Suteikiama kvalifikacija – lietuvių filologijos 

bakalauras.  



Lietuvių filologijos ir reklamos studijų programa 
yra puikus pasirinkimas tiems, kurie 

• siekia dirbti reklamos ir viešųjų ryšių specialistais 
reklamos agentūrose,  

• įvairiose valstybinėse ir komercinėse įstaigose; 
leidyklose, įvairių medijų (laikraščių, žurnalų, 
televizijos, radijo) redakcijose, elektroninėse leidybos 
priemonėse, kultūros įstaigose redaktoriais, 
stilistais, kalbos tvarkytojais ir reklamos 
specialistais.  



Klasikinio pobūdžio lietuvių filologijos 

dalykų ir reklamos, medijų srities dalykų 

dermė užtikrina, kad šios programos 

absolventai yra konkurentiški Lietuvos 

darbo rinkos dalyviai. 

 



• LFR absolventė Jurgita Laurinaitytė-Stadalienė 
(Ryšių su visuomene agentūros „PR Service / Edelman 

Affiliate“ Kūrybinų projektų vadovė) 

„Kai  mano pirmoji sukurta reklama laimėjo prizą  mažyčiame 

konkurse, apėmė įkvėpimas, kad aš galiu! Parašiau trumpą 

šmaikštų laišką į agentūrą, kokie jie šaunūs ir kiek daug 

norėčiau iš jų pasimokyti... Pakviesta  bandomajam laikotarpiui 

kankinausi tris mėnesius, mėgindama ir bakalauro darbą 

pabaigti, ir naujojo darbdavio nenuvilti, bet bakalauro diplomą 

atsiėmiau jau rimtai įsidarbinusi. Kas pasitikės mūsų jėgomis, jei  

ne mes patys. Pirmyn, kolegos!“ 



Programa yra skiriama rengti plataus profilio lituanistus,  

kuriems suteikiama fundamentalių lietuvių 
kalbotyros, literatūrologijos žinių,  

kuriems formuojamas tvirtas kultūrologinis 
pagrindas, lemiantis tekstų rašymo, kūrimo, 
analizės bei analitinio mąstymo gebėjimus, 

kuriems teorinės reklamos kūrimo, tyrimo, 
suvokimo, interpretavimo, kalbos — kaip poveikio ir 
tikslo siekimo priemonės — analizės žinios 
garantuoja naujas filologinės kompetencijos 
pritaikymo sritis. 

 

LFR programos tikslai 



LFR studijų turinys 

Komparatyvistinės ir kontekstinės literatūros 

studijos, pvz., Teksto interpretacija, lietuvių 

literatūros istoriografija,  

Įvairių kalbos lygmenų studijos, pvz., 

kalbotyros įvadas, bendrinė lietuvių kalba, lietuvių 

kalbos istorija, lietuvių kalbos kultūra ir stilistika ir 

pan. 

 



LFR studijų turinys 

Tarpdalykinės disciplinos, ugdančios 

praktinius reklamos verbalinės ir neverbalinės 

raiškos, meniškumo, socialinio, psichologinio 

poveikio vertinimo gebėjimus, pvz., retorikos 

pagrindai, reklamos semiotika, derybų kalba, 

sociolingvistikos įvadas, vaizdas ir žodis reklamoje, 

reklama ir propaganda, reklamos estetika ir dizainas ir 

pan. 

 



LFR studijų turinys 

Kompiuterinio raštingumo dalykai, pvz., 

skaitmeninės technologijos ir reklama, kompiuterinės 

leidybos sistemos  ir pan. 

Socialinių mokslų dalykai, pvz., rinkodara ir 

reklamos rūšys,  kultūros projektų vadyba ir pan. 

Bendrauniversitečiai dalykai, pvz., filosofija, 

sociologija, estetika, kultūros teorija, civilinė ir darbo 

teisė, komercinė ir autorinė teisė ir pan. 

 



LFR absolventų gebėjimai  

ir įgūdžiai 

LFR programos absolventas geba 

kūrybiškai analizuoti bei vertinti lietuvių kalbos, 

literatūros ir kultūros reiškinius plačiame pasaulinės 

kultūros kontekste,  

rašyti, redaguoti, reklamuoti įvairaus žanro bei 

pobūdžio tekstus,  

kurti rašytinį ir vizualųjį reklamos tekstą,  

taikyti įvairias kalbos, literatūros, reklamos tyrimų 

metodikas. 

 

 

 

 



LFR absolventų gebėjimai  

ir įgūdžiai 

LFR programos absolventas išmano 

lietuvių kalbos sistemą,  

lietuvių literatūros raidą,  

filologinių tyrimų metodikas,  

reklamos paskirtį, poveikį, rūšis bei žanrus,  

verbalinės reklamos kūrimo strategijas,  

viešųjų kalbų, derybų kalbų ir viešųjų ryšių 

organizavimo principus.  

 

 

 

 



LFR absolventų gebėjimai  

ir įgūdžiai 

LFR programos absolventas moka 

atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą,  

veiksmingai dirbti komandoje,  

sklandžiai, aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir 

konstruktyviai mąstyti,  

generuoti kūrybines idėjas,  

naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis.  

 

 

 

 



LFR studentai gali studijuoti ar atlikti 

praktiką užsienyje 

 

Kiekvieną semestrą LFR studentai dalyvauja 
akademinių mainų programoje ERASMUS ir vyksta 
tęsti studijų į Didžiosios Britanijos, Estijos, Italijos, 
Ispanijos, Kipro, Lenkijos ir kt. valstybių universitetus.  

ERASMUS praktikoje dalyvaujantys LFR programos 
studentai savo žinias ir gebėjimus jau išbandė Lenkijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Danijoje, Vokietijoje, 
Turkijoje.  



Laukiame kiekvieno!!! 

 

 

Netapk kitų reklamų auka, rinkis 

Lietuvių filologiją ir reklamą 

VU Kauno humanitariniame 

fakultete!!! 



Visi keliai  veda į Romą! Bet… kai 

kurie į VU KHF!  


