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UŽSIENIO KALBA (PAŽENGUSIESIEMS) 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas LT / 

EN 

Kodas Studijų programa (-os) 

Užsienio kalba (pažengusiesiems) / 

Foreign Language (Pre-Intermediate) 

B064019 Visos 

Dėstytojas (-ai) Padalinys 

Koordinuojantis: lekt. Leonas Kižla. 

Kitas (-i): lekt. Leonas Kižla; lekt. Ana Maleckaitė 

Kalbų katedra 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji (bakalauras) Laisvai pasirenkamasis dalykas 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų 

programa 

Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė I – II semestrai / Visos vokiečių / prancūzų 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 1 semestras: kompetencijos, įgytos vidurinėje 

mokykloje; 2 semestras: kompetencijos, įgytos vidurinėje mokykloje ir 1 

semestro metu. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

nėra 

Dalyko (modulio) apimtis kreditais Visas studento darbo krūvis 

valandomis 

Kontaktinio 

darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

6 (3 + 3) 160 (80 + 80) 68 (34 + 34) 92 (46 + 46) 

Dalyko (modulio) tikslas 

Užsienio kalbos kurso pažengusiesiems tikslas yra tobulinti vidurinėje mokykloje įgytas bendrinės užsienio kalbos 

žinias, ir supažindinti su pagrindine specialybės terminologija. 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Užsienio kalbos kurso pažengusiesiems metu studentai mokosi bendrinės ir specialybės kalbos, susijusios su jų įgyjama 

profesine kvalifikacija. Kurso pratybose lavinami visų kalbinės veikos rūšių – skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo 

– gebėjimai, reikalingi bendravimui užsienio kalba socialinėje ir profesinėje aplinkoje. 

 

Studijų programos(-ų) ugdomos 

kompetencijos (progr. rezultato 

nr.) 

Dalyko (modulio) studijų rezultatai  Studijų metodai 
Vertinimo 

metodai 

Gebės komunikuoti ir 

bendradarbiauti. 

Gebės kritiškai mąstyti, reikšti mintis 

žodžiu ir raštu. 

Pratybos mažomis 

grupėmis, savarankiš-

kas darbas. 

Individualios ir 

grupinės 

užduotys, 

pranešimai, 

smulkūs rašto 

darbai, 

kontroliniai 

darbai. 

Gebės praktiškai pritaikyti gramatines 

taisykles įvairiose kalbinėse situacijose, 

naudoti specialybės terminologiją raštu 

ir žodžiu. 

Siekdami užsibrėžtų tikslų, bus 

motyvuoti, gebės dirbti savarankiškai, 

kaupdami, analizuodami, 

interpretuodami informaciją ir 

plėtodami kritiškai argumentuotas 

idėjas. 

 

Temos* 

Kontaktinio darbo valandos  

S
a

v
a

ra
n

k
iš

k
a

s 
d

a
rb

a
s 

Savarankiškų studijų 

užduotys 

T
eo

ri
n

ės
 p

as
k

ai
to

s 

In
d

iv
id

u
al

io
s 

p
as

k
ai

to
s 

S
em

in
ar

ai
  

P
ra

k
ti

k
u

m
ai

 

P
ra

ty
b

o
s 

P
as

ir
en

g
im

as
 e

g
za

m
in

u
i 

 

E
g

za
m

in
as

/į
sk

ai
ta

 

V
is

a
s 

k
o

n
ta

k
ti

n
is

 

d
a

rb
a

s 

I semestras 

1. Švietimas / studijos. Veiksmažodis: 

laikai, modaliniai veiksmažodžiai, 

veikiamoji ir neveikiamoji rūšis. 

    10   10 12 Leksikos įsisavinimas, pra-

nešimo parengimas, grama-

tikos užduočių atlikimas 2. Mano profesija. Daiktavardis: 

artikelio vartojimas, daugiskaitos 
    10   10 12 
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daryba, linksniavimas, sudurtiniai 

daiktavardžiai. 

3. Kelionės ir pasaulio pažinimas. 

Būdvardis: linksniavimas, 

laipsniavimas. Įvardis. 

    10   10 12 

4. Savarankiškas literatūros 

skaitymas. 
        8 

Specialybės literatūros 

referavimas  

5. Kontrolinis darbas. 
    2   2 2 

Leksinių ir gramatinių 

užduočių atlikimas  

6. Įskaita        2 2   

Iš viso:     32  2 34 46  

II semestras 

1. Muzika / teatras mano gyvenime. 

Muzika – kūrybinės raiškos forma. 

Prielinksniai. Veiksmažodžių 

valdymas.  

    10   10 12 

Leksikos įsisavinimas, pra-

nešimo parengimas, grama-

tikos užduočių atlikimas 

2. Menas ir kultūra Lietuvoje ir 

pasaulyje. Veiksmažodis: liepiamoji ir 

tariamoji nuosakos.  

    10   10 12 

3. Profesinė veikla. Šalutiniai sakiniai: 

papildinio, pažyminio, laiko, tikslo, 

priežasties, aplinkybių ir sąlygos. 

    10   10 12 

4. Savarankiškas literatūros 

skaitymas. 
        8 

Specialybės literatūros 

referavimas 

5. Kontrolinis darbas 
    2   2 2 

Leksinių ir gramatinių 

užduočių atlikimas 

6. Egzaminas       2 2   

Iš viso:     32  2 34 46  

*Teminiame plane nurodytos orientacinės gramatikos temos.  

 

Vertinimo strategija 
Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

I semestras 

Darbas pratybų metu (individualios ir 

grupinės užduotys, pranešimai, 

smulkūs rašto darbai) 

60 proc. Semestro 

metu  

Vertinama: aktyvumas pratybų metu; rašymo, 

skaitymo (teksto suvokimo), kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimai; ir programos reikalavimų įvykdymas. 

Įvykdę daugiau kaip 50 proc. dalyko studijų 

programos reikalavimų, studentai vertinami įskaita. 

Kontrolinis darbas (raštu) 20 proc. Semestro 

pabaigoje 

Vertinama: rašymo, skaitymo (teksto suvokimo) ir 

klausymo gebėjimai.  
Įskaita 20 proc. 

II semestras 

Darbas pratybų metu (individualios ir 

grupinės užduotys, pranešimai, 

smulkūs rašto darbai) 

60 proc. Semestro 

metu 

Vertinama: aktyvumas pratybų metu; rašymo, 

skaitymo (teksto suvokimo), kalbėjimo ir klausymo 

gebėjimai; ir programos reikalavimų įvykdymas.. 

Kontrolinis darbas (raštu) 

  

20 proc. Semestro 

pabaigoje 

Vertinama: rašymo, skaitymo (teksto suvokimo) ir 

klausymo gebėjimai. 

Egzaminas 20 proc. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr ./ 

t. 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Hilpert, S. u.a.  2008 Schritte international 4 

Deutsch als Fremdsprache. 

Kurs-und Arbeitsbuch 

ISBN 978-3-

19-001854-3 

Hueber Verlag  

Hilpert, S. u.a.  

 

2017 Schritte international 4 Neu 

Deutsch als Fremdsprache. 

Kurs-und Arbeitsbuch 

ISBN 978-3-

19-601084-8 

Hueber Verlag 

Hilpert, S. u.a.  

 

2009 Schritte international 5 ISBN 978-3-

19-001855-0 

Hueber Verlag 
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Deutsch als Fremdsprache. 

Kurs-und Arbeitsbuch 

Hilpert, S. u.a.  

 

2018 Schritte international 5 Neu 

Deutsch als Fremdsprache. 

Kurs-und Arbeitsbuch 

ISBN 978-3-

19-301086-5 

Hueber Verlag 

Blondeau, N.; 

Allouache, F.; Né, 

M.- F. 

2004 Littérature progressive du 

Français 

ISBN 209-

033756-7 

CLE International 

 

Barféty, M. 

Beaujouin, P. 

2005 

 

Expression orale. Niveau 2 

 

ISBN 209-

035207-8 

CLE/SEJER 

 International 

Poisson-Quinton, 

S.; Mimran, R. 

2005 

 

Compréhension écrite. Niveau 

2 

ISBN 209-

035204-3 

CLE/SEJER 

 International 

Boularès, M.; 

Frérot, J.L. 

2001 Grammaire Progressive du 

Français 

ISBN 

209033862-5 

CLE International 

 

Papildomi studijų šaltiniai  

Balaišienė, I. 2004 Prancūzų-lietuvių kalbų 

žodynas 

ISBN 9968-

69-9 

Vilnius: Žodynas 

Balaišienė, I.; 

Mickienė, V. 

1997 Praktinė prancūzų kalbos 

gramatika 

ISBN 9986-

465-01-X  

Vilnius: Žodynas 

Križinauskas, J. 1992 Vokiečių-lietuvių kalbų žodynas ISBN 5-420-

00112-8  

Vilnius: Mokslas 

Norkaitienė, I. M. 1994 Vokiečių kalbos praktinė 

gramatika 

ISBN 5-417-

00692-0 

Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidykla 

www.tv5monde.co

m 

    

www.hueber.de     

Specialybės literatūra iš įvairių šaltinių (spauda, internetas ir kt.). Garso ir vaizdo įrašai. 

 

Aprobuota Kalbų katedros: data, protokolo Nr. 2019-01-21 Nr. 1 

Registracijos studijų dalykų (modulių) registre Nr. ir data R(19)-3 2019-01-28 

 


