PRISIJUNKITE
IŠMOKITE
KALBĖKITE
Geras kelių užsienio kalbų mokėjimas yra
neatsiejama
šiuolaikinio gyvenimo dalis – sėkmingos karjeros
garantas, kelias į patrauklias studijas, verslo plėtrą,
tarptautinius mokslinius tyrimus, prasmingą laisvalaikį
bei visavertį kultūrų ir pasaulio pažinimą.
VDU kaip socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė atveria galimybes ne tik universiteto studentams, bet ir
visuomenei – mokytis, augti ir tobulėti. Nuo 2001 m.
VDU veikiantis Užsienio kalbų institutas (iki 2012 m.
Užsienio kalbų centras) – moderniausia ir plačiausią
užsienio kalbų spektrą Lietuvoje siūlanti akademinė
kalbų oazė – tokias galimybes suteikia visiems norintiems
mokytis kalbų.

anglų· arabų· danų· estų· hebrajų·
i t a l ų·
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graikų·
vokiečių
KALBINĖS KOMPETENCIJOS
ĮVERTINIMAS — STANDARTIZUOTI
TESTAI
 Anglų kalba: Pearson Test of English (2014 gruodžio
13 d., registracija iki 2014 lapkričio 5 d.), APTIS
(testavimas vyksta pagal poreikį) testai.
 Prancūzų kalba: DELF, DALF testai (2014 lapkričio 21
d. ir 22 d.).
 Vokiečių kalba: DAF testas (2014 m. rugsėjo 11 d.,
lapkričio 13 d.).
Pasiruošimas testams:
 akademiniams anglų kalbos egzaminams
(IELTS/TOEFL/PEARSON) C1/C2;
 prancūzų kalbos DELF egzaminui B1/B2;
 vokiečių Goethe instituto egzaminui B1/B2.

PASIRENKITE AKADEMINĖMS
STUDIJOMS ANGLŲ KALBA

MOKSLEIVI, jei ruošiesi studijoms anglų kalba
VDU arba užsienio universitetuose—šie kursai TAU!

PRAKTIŠKAI VARTOKITE KALBĄ BEI PLĖSKITE
TARPKULTŪRINĘ PATIRTĮ UKI KALBŲ IR KULTŪRŲ
KLUBUOSE:
Miquel de Cervantes ispanų
Persoa(s) portugalų
A. Mickevičiaus lenkų
Europos Šiaurės šalių
Lietuvių gestų kalbos ir kurčiųjų kultūros klubas
„Gyva gestų kalba“
Studentiško entuziazmo, išmonės ir šypsenų pilnose klubų
veiklose—nuo nuotaikingų „muilo operų“ kūrimo iki rimtų
mokslinių konferencijų organizavimo—gali dalyvauti jau
šiandien, dar nebūdama(s) VDU studente(u).

Lygis – įgijusiems arba besimokantiems anglų kalbos
B1 – B2 lygyje
Apimtis – 50 akademinių valandų
Pradžia—spalio 3 d.
Vieta – VDU Užsienio kalbų institutas
Kaina – 620 Lt | 180 € vienam dalyviui
Grupės dydis – 8–15 dalyvių
Registracija adresu: http://uki.vdu.lt
Reikia daugiau informacijos? Rašykite a.jankauskaite@uki.vdu.lt

SIŪLOMI KURSAI
Akademinės anglų kalbos pagrindai
Susipažinsite su akademinės anglų kalbos ypatumais,
tobulinsite klausymą, skaitymą, rašymą ir kalbėjimą
akademiniame kontekste. Išmoksite konspektuoti,
sklandžiai jungti mintis, perfrazuoti, remtis šaltiniais, juos
cituoti, rašyti motyvacinį laišką studijoms, susipažinsite su
plagijavimo problema ir kaip jos išvengti.

Anglų kalbos gramatika akademiniams tikslams
Praplėsite akademiniame kontekste vartojamos anglų kalbos
gramatikos žinias, išmoksite vartoti rašiniams ir žodiniams
pristatymams būdingą gramatiką, ypatingas dėmesys bus
skiriamas praktiniam gramatikos vartojimui.

UŽEIKITE. SKAMBINKITE. RAŠYKITE.

Žodinė komunikacija akademiniame kontekste
Patobulinsite bendravimą žodžiu įvairiose akademinėse
situacijose, išmoksite taisyklingai suformuluoti ir išsakyti
nuomonę bei pristatyti savo poziciją žodinėse prezentacijose
ir akademinėse diskusijose.

Vytauto Didžiojo universitetas
Užsienio kalbų institutas
K. Donelaičio g. 52-603
44244 Kaunas, Lietuva
Tel. +37037327845
Mob. +37061922399
El. p. dir@uki.vdu.lt

http://uki.vdu.lt

