
 

  
 

 

 

 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS 

 

Skelbia priėmimą į 

 

jungtinę Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų srities 

 

 

FILOLOGIJOS DOKTORANTŪRĄ 

 

 

Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. 

 

 

Stojantieji į Filologijos krypties doktorantūrą pateikia: 

 
1. Prašymą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Direktoriui (prašymo formą rasite 
čia: http://www.llti.lt/lt/dokumentai_filologija/); 

 

2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas; 

 

3. Gyvenimo aprašymą; 

 

4. Dviejų mokslininkų rekomendacijas (iš jų bent vieną – humanitarinių mokslų); 

 

5. Savo mokslo darbų sąrašą ir publikacijų atspaudus, mokslo konkursuose premijuotus darbus; 

 

6. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia: http://www.llti.lt/lt/dokumentai_filologija/); 
 

7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją; 

http://www.llti.lt/lt/dokumentai_filologija/
http://www.llti.lt/lt/dokumentai_filologija/


 

8. Pasirašytą mokslinį projektą; 

 
9. Visų dokumentų elektroninės versijos PDF formatu siunčiamos el. 
paštu jurga.bikeliene@llti.lt ir jurga.bikeliene@gmail.com. 

 

 

 

Dokumentų laukiame nuo 2022 m. birželio 10 d. iki birželio 20 d. nurodytais el. pašto adresais. 

 
Atrankos į doktorantūros studijas forma: mokslinis projektas raštu ir pokalbis. Projektą ir pokalbį vertina 
Filologijos krypties doktorantūros komiteto nariai. 

 
Priėmimas į Filologijos doktorantūros studijas vyks 2022 m. birželio mėn. 29‒30 dienomis V. 

Krėvės auditorijoje (Vilniaus universiteto Filologijos fakultete). Priėmimo pradžia ‒ 10 val. Pokalbis vyks 
Doktorantūros komiteto nustatyta tvarka. Pokalbio metu stojantysis atsako į Doktorantūros komiteto narių 
pateiktus klausimus. Vertinama dalykinė kompetencija, motyvacija ir gebėjimas dalyvauti diskusijoje. 

 

Patvirtinta konkursinė eilė bus paskelbta www.llti.lt 
 

Doktorantūros studijų pradžia – 2022 m. spalio mėn. 1 d. 

 

Su priimtaisiais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo mėnesį. 

 
 

Visų dokumentų laukiame adresais jurga.bikeliene@llti.lt ir jurga.bikeliene@gmail.com, o 
spausdinti ir autorių pasirašyti projektai kartu su kitais dokumentais pateikiami atrankos į  

doktorantūros studijas dieną. 

 
Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas teikiama interneto svetainėje adresu  
https://www.flf.vu.lt/studijos/doktorantura ir angliškai: https://www.flf.vu.lt/en/studies/phd-studies bei el. p.: 
jurga.bikeliene@llti.lt, jurga.bikeliene@gmail.com  tel. +370 686 03020. 
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