
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

LOTYNŲ KALBOS PAGRINDAI  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: asist. Irena Štikonaitė 

 

Kitas (-i): lekt. dr. Tomas Veteikis 

Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Klasikinės 

filologijos katedra 

Universiteto g. 5, LT-01513, Vilnius 

Tel. (8 5) 2387220, el. paštas: klasik.fil@flf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Papildomosios studijos Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
nėra 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 10 70 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Bendros ir specialiosios ugdomos kompetencijos: 

- susipažinimas su pagrindiniais lotyniškais teisiniais terminais, apibrėžimais, sentencijomis; 

- gebėjimas dirbti su žodynais: rasti, analizuoti, sisteminti naudingą informaciją; 

- lotynų kalbos gramatikos žinios ir praktiniai tarties, morfologinės analizės, sintaksinės kompozicijos įgūdžiai; 

- individualaus žodyno praturtinimas ir gebėjimas juo remtis, komunikuojant akademinėje aplinkoje; 

- gebėjimas skaityti specialią literatūrą, susijusią su Romos ir Europos teise, taip pat suprasti nesudėtingus Lietuvos 

teisės dokumentus, parašytus lotynų kalba. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentai įgys žinių apie lotynų kalbos gramatinę ir leksinę 

sistemą, gebės paaiškinti jos savitumus ir sąsajas su kitomis 

indoeuropiečių kalbomis; pasitelkdami įgytas žinias, gebės 

dirbti su žodynais ir gramatikomis, skaityti, suprasti ir versti 

nesudėtingus lotynų kalbos tekstus, taip pat išmoks nemažai 

frazių ir terminų, reikalingų teisės specialybės studijoms ir 

profesinei veiklai. 

Pasakojimas, aiškinimas, 

dalykiniai komentarai, 

diskusijos, klausimai-

atsakymai, 

apibendrinimai, 

kartojimas ir įtvirtinimas. 

Darbo auditorijoje 

vertinimas (lankomumas, 

aktyvumas, pasirengimas, 

namų užduočių 

atlikimas). Testavimas, 

egzaminas raštu. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Lotynų kalba ir jos istorija. Lotynų kalbos vieta 

indoeuropiečių kalbų šeimoje, ryšys su 

naujosiomis kalbomis. Raštas, alfabetas, 

fonetika (bendrieji aspektai). Kirčiavimas. 

3      3   

2. Daiktavardis, skaičiai, giminės. I-a 

daiktavardžių linksniuotė, I-II linksniuotės 

būdvardžiai. Būdvardžių laipsniavimas. 

3      3 30 
Pratimai, tekstų 

vertimas. 

mailto:klasik.fil@flf.vu.lt


Supletyvinių būdvardžių laipsniavimas. 

Prieveiksmis. Prieveiksmių laipsniai. 

3. Veiksmažodžių asmenys, pagrindinės 

veiksmažodžių formos, keturios pagrindinės ir 

V-oji (mišrioji) asmenuotės. Infekto kamienas. 

Infekto kamieno laikai (praesens, imperfectum, 

futurum I). Perfekto kamieno laikai (perfectum, 

plusquamperfectum, futurum II). 

2      2 30 
Pratimai, tekstų 

vertimas. 

4. Įvardis: asmeniniai, sangrąžinis, savybiniai, 

parodomieji ir santykiniai įvardžiai. 

Prieveiksmis. Prieveiksmių laipsniai. 

2      2 10 
Pratimai, tekstų 

vertimas. 

Iš viso 10      10 70  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 100 Semestro metu 

10 balų skalė. Egzamino metu studentų bus prašoma išversti 

tam tikrą skaičių lotyniškų sentencijų ir paaiškinti jų 

morfologines ir sintaksines ypatybes. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

JUCHNEVIČIENĖ, 

Nijolė; MOTIEJŪNAITĖ-

ŠILEIKIENĖ, Rasa 

2002 Lotynų kalbos pratybos  

Vilnius: Lietuvos teisės 

universiteto Leidybos 

centras 

KUZAVINIS, Kazimieras 2007 

Lotynų-lietuvių kalbų 

žodynas. 2-oji patiksl. ir 

papild. laida 

 

Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos 

institutas 

Elektroninis žodyno 

variantas 

www.flf.vu.lt/zodynai 

VELIČKIENĖ, 

Aleksandra Teresė 
2005 

Lotynų kalba: vadovėlis 

teisininkams. 2-oji patais. ir 

papild. laida 

 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

Papildoma literatūra 

LELIS, Jonas 2002 

Lotynų-lietuvių kalbų 

bendrybių žodynas: apie 10 

000 žodžių 

 Vilnius: Agora 

VELIČKIENĖ, 

Aleksandra 
2003 

Ratio scripta: lotyniški 

teisės ir bendrosios kultūros 

frazeologizmai, apibrėžimai 

ir terminai 

 Vilnius: Justitia 

 

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

