
ACADEMIC ENGLISH, C1/C2 

Your bridge to academic success! 

  

COURSE AIMS 

♦ Academic orientation and acculturation; 

♦ Ways of studying in higher education; 

♦ Differences in academic cultures; 

♦ Research and study aims; 

♦ Advertising and critical thinking; 

♦ Innovation and invention; 

♦ IT in education and business; 

♦ Different varieties of English. 

COURSE REQUIREMENTS 

TOPICS 
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♦ designed for students from a wide range of disciplines;  

♦ helps students adapt to the challenge of academic study in 

English;  

♦ covers key vocabulary to be encountered in academic 

surroundings; 

♦ develops academic skills; 

♦ prepares for their first academic research paper in English; 

♦ develops awareness of academic culture, life and studies at 

English-speaking universities; 

♦ discusses real lectures from the University of Cambridge and 

student interviews. 

        DIFFERENCES IN 

ACADEMIC CULTURES:  

This is how  Engineering 

students from a university in the 

Philippines take their exams 

STUDY SKILLS 

♦ Adopting good study strategies; 

♦ Critical thinking and literature review; 

♦ Understanding instructions and formal feedback;  

♦ Presenting professionally; 

♦ Understanding lecture and seminar structure; 

♦ Recognizing lecture styles; 

♦ Signposting language; 

♦ Working with a peer group: brainstorming, 

clustering, giving and getting formal feedback. 

ACADEMIC WRITING 
♦ Grammar and punctuation of academic discourse; 

♦ Quotation conventions; 

♦ In-text references and reference lists; 

♦ Writing an abstract; 

♦ Writing summaries from multiple sources; 

♦ Plagiarism ... and how to avoid it; 

♦‘Authorial identity’ – sounding like your academic self. 

Class work - 50 % of final mark: 

          ♦ research-based presentation proposal  

          ♦ research-based presentation  

          ♦ research-based written summary  

          ♦ 2 tests 

          ♦ abstract  

          ♦ participation in class discussions 

          ♦ tasks based on your work in Moodle  

 

Midterm – 20 % of final mark 

 

Final Test - 30 % of final mark 

Teacher: 

Daiva Pundziuvienė 
daiva.pundziuviene@vdu.lt 



  

• All - both local and international 

students - who have English B2 competence 

• All who want to improve their  general 

and academic English at C1 level (grammar, 

vocabulary and 4 language skills) 

• All who are interested in intercultural 

matters 

• Everyone who wants to gain cultural self- 

awareness, intercultural awareness and 

communication skills 

• Everyone who wants to discuss:  

•culture shock and adaptation issues 

•intercultural communication types & 

principles 

•cultural differences & similarities 

•image, cultural realia of their 

native country 

•stereotypes & how to avoid them  

•how to function effectively in 

culturally-diverse contexts 

• Everyone who wants to have fun brushing 

up their English 
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Who should choose this 

course?  

 

 

 

• Class work  

 (45 min/Mon, Tue, Thu,                                         

. Fri)- 60 ac. Hrs. 

• Work in Moodle virtual 

learning environment – 

15 hrs.  

• Independent work - 85 

ac. hrs 

 TOTAL: 160 ac. hrs.  

 The art of communication is the language of leadership (James Humes) 

. 

English C1:  

Intercultural Communication 

Teacher: 

Prof. dr. Nemira Mačianskienė 
nemira.macianskiene@vdu.lt 

Blended study 

mode 

Speaking 
20% 

Writing 
20% 

Active participation 
10% 

Mid-term  &         
Final Exam 

50% 

COURSE EVALUATION  

Presentation (10%) 

Group discussions (5%) 

Interview (5%) 

Grammar & voc. 

tests (15%) 

Essay (5%) 

 

In presentation discussions 

+ in Moodle forums 

Learn to 

appreciate, 

adjust to, and 

work or study in  

different 

cultures 



 To develop your general English competence 

at advanced level  

 To develop your academic English skills  

 To further build up communicative 

competence 

 To enjoy studying English in a friendly 

atmosphere 

 

 

 

 

 Main topics*: 

 Challenges, polyglots, ambitions 

 Communities, destinations 

 Tales, hoaxes, jokers 

 Progress, superpowers, expectations 

 Fortunes, philanthropists, 

successful companies 

 Power, charisma 

 Issues, idlers & strivers, feelings 

 Vision  

* Topics may be added or changed depending on decisions 
made in class 

   COURSE TEACHERS: PROF. DR. NEMIRA MAČIANSKIENĖ    nemira.macianskiene@vdu.lt 

       AUŠRA JANKAUSKAITĖ               ausra.jankauskaite@vdu.lt 
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Why should you choose this course?  

 Group & pair 

discussions 

Reading & listening 

authentic texts 

 Watching & analysing 

videos  

 Presentations on 

study field-related 

topics  

 Self-evaluation and 

peer-evaluations 

 Acquisition of 

advanced level grammar 

& vocabulary  

 To learn a language is to have one more window from which to look at the world. 

Course content  

Activities  

DON’T LIMIT YOUR 

CHALLENGES, 

CHALLENGE YOUR 

LIMITS!  

Oral skills 

20% 

Written 

skills 

20% 

Active 

participation 

10% 

Mid-term & 

Final Exam 

50% 

Presentation (10%) 

Group discussions (10%) 

 

Grammar / vocab. tests 

(15%) 

Essays (5%) 

In presentation 

discussions +  

In Moodle forums 

Course evaluation  

English C1: General 



VDU UKI dėstytojai suvokdami gramatikos svarbą užsienio kalbos mokymo/mokymosi 

procese jau eilę semestrų skelbia anglų kalbos gramatikos kursą, C1 lygiu. 
 

Kodėl verta rinktis šį kursą?  
 

C1 “Gramatika komunikacijai„ kurse yra ne tik įtirtinama jau išmokta gramatinė medžiaga, 

bet taip pat pristatomos naujos gramatinės kategorijos, pvz. – Relative clauses, 

Contrast emphatic structures and inversion, Aspects of cohesion, Features of discourse, 

pateikiamos išimtys, jų pritaikymo kalboje ypatumai. Paskaitose studentai patys pristato 

gramatikos teoriją surinkę medžiagą iš įvairiausių šaltinių, dėstytojas visada paaiškina 

sunkesnius atvejus bei išimtis, studentai diskutuoja porose ar didesnėse grupėse. 

Pratimai iš vadovėlių, pratybų, knygų ir padalomosios medžiagos atliekami tik pirminėje 

įsisavinimo fazėje. Vėliau gramatinės konstrukcijos įtvirtinamos šnekamojoje kalboje 

(kuriamos situacijos, dialogai, dirbama grupėse, pateikiamos prezentacijos, grupiniai 

projektai). Be to gramatikos mokymas/mokymasis yra neatsiejamas nuo skaitymo, 

rašymo ir klausymo kompetencijų. Studentai turi suprasti, jog kalbų mokymosi procese 

tobulėjimui nėra ribų, taigi manyti, kad visa gramatika jau įsisavinta yra klaidinga. 

Anglų kalba C1:  

gramatika 

komunikacijai 

Ko gero visi žinome seną tiesą, jog, norint įsisavinti vieną ar kitą mokomąjį dalyką, būtina nuolat kartoti jau, atrodo, 

išmoktą medžiagą. Be to kalba yra nuolatos kintantis organizmas, todėl reikia sekti visas kalbos mokslo ir pačios kalbos 

naujoves ir siekti, kuo geresnio jų įsisavinimo. 

Dėstytojos: 

Ramunė Vitalija Ilgūnaitienė 
ramune.ilgunaitiene@vdu.lt 

 

Dr. Ligita Judickaitė-

Pašvenskienė 
ligita.judickaite-pasvenskiene@vdu.lt 
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Kurso tikslas – supažindinti su anglų kalbos, vartojamos kultūros 
kontekste leksika bei gramatika, meno literatūros ypatumais, bei 
suteikti teorinių bei praktinių žinių anglų kalbos sėkmingam  
vartojimui kultūros ir meno studijų kontekste. Kurso metu jums 
bus  pristatoma žymiausi pasaulio architektūros stebuklai bei 
kultūros tyrinėjimai. Susipažinsite su šiuolaikinės muzikos, kino ir 
dailės  tendencijomis ir taip pat kalbėsime apie žymiausius 
pasaulyje šiuolaikinius lietuvių menininkus Joną Meką, Rūtą Lee ir 
kitus. Kultūros ir Meno Anglų kalba  skiriama visiems studentams 
besidomintiems Pasaulio ir Europos kultūra ir menu.   

Anglų kalba  

kultūrai ir menui C1/C2 

Kodėl verta rinktis šį kursą?  
Tai - naujas ir atitinkantis  kituose Europos universitetuose skaitomus analogiškus kursus. Tai yra įvadinio apžvalginio 
pobūdžio, nereikalaujantis jokio specialaus kultūros ir meno pasiruošimo kursas, tačiau pageidaujamas geras anglų 
kalbos žinių lygis.  

Dėstytoja: 

Dr. Asta Balčiūnaitienė 
asta.balciunaitiene@vdu.lt 
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Atsiskaitymas: kolokviumas, projektinis darbas bei  egzaminas. Sudaroma lanksti 
mokymosi sistema, kuri pritaikyta mėgstantiems studijuoti savarankiškai ir 
tiems, kurie dėl įvairių priežasčių negalės reguliariai lankyti paskaitų 
(savarankiškos ir individualios užduotys, papildomi šaltiniai, interneto medžiaga 
ir pan.,). Be to paskaitos bus gausiai iliustruojamos apsilankymais garsiausiuose 
pasaulio muziejuose bei parodose virtualioje erdvėje.  

Jei susidomėjote, kviečiame registruotis. Laukiame Jūsų! 



English 

for Politics C1/ C2  

Teacher: 

Assoc. Prof. Vilma Bijeikienė 
vilma.bijeikiene@vdu.lt 

-- TALKING LIKE A SPIN DOCTOR  

•Analysing 

•Writing, 
reporting and 
speaking 

•Discussing 

 
•Compre-
hending 

POLITICAL 
TOPICS 

LEXICON/ 

TERMINO-
LOGY 

LINGUISTIC 
STRATEGIES/ 

RHETORIC 
DEVICES 

STRUCTURAL  
PATTERNS 

WELCOME TO THE WORLD OF LANGUAGE 

AND POLITICS 

TOPICS TIME 

Intro Language and Politics  Week 1 

Topic 1 Public Relations and 

Politics 

Week  2 

Topic 2 Portrait of a Political leader  Weeks 3-4 

Topic 3 Political Ideologies Weeks 5-6 

MIDTERM Week 7 

Topic 4 Party Politics  Weeks 8-9 

Topic 5 Elections  Weeks 10-11 

Topic 6 Parliament and domestic 

politics 

Weeks 12-13 

Topic 7 Diplomacy and International 

Relations  

Weeks 14-15 

CONTENT & PRELIMINARY SCHEDULE* 

*changes may be introduced depending on our progress 

1. To use political concepts, terms and active vocabulary 

as well as grammatical, syntactic and phonetic 

structures corresponding to C1/C2 level; 

2.  To understand and analyse complex and multi-context 

political texts;  

3. To identify, understand and use rhetorical devices of 

political discourse and to analyse their impact on 

political texts;  

4. To present an up-date  of a significant political event,  

convey the official analysis of this event as well as 

one’s personal evaluation and initiate a class 

discussion;  

5. To prepare and deliver a descriptive and analytic 

presentation on the given political topic;  

6. To participate in discussions on various politics-related 

topics, presenting one’s own critical judgment, reacting 

to the colleagues’ remarks and counterarguments; 

7. To write an analysis of a political speech and an 

abstract of a politics-related article using adequate 

academic style.  Midterm 20%  +  Final exam 30% + Class-work 50% (20% 

+20% +10%): 

20%  speaking activities: 

-- political news updates (1 mark)  

-- personal research-based presentation  

“Political Leaders in Contrast (2 marks) 

20% writing activities: 

-- intermediate test (1 mark)   

-- analytical  paper and abstract (2 marks) 

10 % active participation (1 mark): 

-- comments and participation in Moodle and class discussions,  

-- self-assessment of progress,    

-- group projects and presentations, tasks based on your work 

in Moodle. 

LEARNING OUTCOMES 

COURSE REQUIREMENTS 
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I told my son, “You will marry the girl I choose.”  
He said, “NO!”  
I told him, “She is Bill Gates’ daughter.”  
He said, “OK.”  
I called Bill Gates and said, “I want your daughter to marry my son.”  
Bill Gates said, “NO.”  
I told Bill Gates, My son is the CEO of World Bank.”  
Bill Gates said, “OK.”  
I called the President of World Bank and asked him to make my son the CEO.  
He said, “NO.”  
I told him, “My son is Bill Gates’ son-in-law.”  
He said, “OK.”  

This is exactly how politics works . . . 



LEGAL ENGLISH C1/C2 

Temos: 

Teachers: 
 

Edita Bartnikaitė 
edita.bartnikaite@vdu.lt 

Assoc. Prof. Vilma 

Bijeikienė 
vilma.bijeikiene@vdu.lt 

Jurgita Cvilikaitė 
jurgita.cvilikaite@vdu.lt 

Trumpas kurso pristatymas: 

uki.vdu.lt Do you want to handle legalese? Summarise the text above in one sentence   

╚ Teisinė praktika, įmonių teisė, 
sutarčių teisė, darbo teisė, nekilnojamas 
turtas, intelektinė teisė, tarptautinė 
komercinė teisė, klientų konsultavimas;  
╚ Teisinių tekstų anglų kalba analizė, 
tinkamai įvertinant tekstuose esančios 
informacijos svarbumą ir antraeiliškumą 
bei apibendrinant pateiktą informaciją;  
╚ Gramatinių bei sintaksinių formuluočių, 
susijusių su teisės diskursu, analizė ir 
panaudojimas;  
╚ Apibūdinamųjų bei analitinių žodinių 
pranešimų teisine tematika pristatymas.  
╚ Specifinių teisinių tekstų: teisininko 
CV, bylos santraukos, protokolo ir t.t. 
rašymas. 

Teisės anglų kalba skirta 
studijuojantiems teisę bei 
kitiems, besidomintiems anglų 
kalbos, vartojamos įvairiuose 
teisės kontekstuose, kompetencijos 
tobulinimu. Siekiama plėtoti 
studentų gebėjimus komunikuoti 
raštu ir žodžiu anglų kalba su 
teisininkais ir teisinių paslaugų 
klientais. Studentai tobulina 
akademinės teisinės anglų kalbos 
vartojimo bei teisinio diskurso 
skaitymo ir klausymo suvokimo 
gebėjimus. Plėtojami gebėjimai 
įtaigiai, argumentuotai 
diskutuoti, pristatyti žodinį 
pranešimą teisine tematika, 
parašyti aiškų, logišką, tinkamo 
stiliaus teisinės tematikos 
tekstą, vartoti teisinės anglų 
kalbos terminiją ir specifinę 
leksiką.  Vadovėlis: 

Krois-Linder, A. 2011.  
International Legal English,  
2nd edition. Cambridge UP.   

Merry Christmas and Happy New Year! 



Business English is a specialised area of 

English relating to the language used in 

business. Every year more and more people are 

studying courses in Business English to improve 

their chances of finding a job at home, career 

prospects and to be able to work in English 

speaking countries. If you’ve already studied a 

General English course or similar, or your 

English is already quite good, you might be 

wondering if it would be useful to study 

Business English. 

 

In a Business English course you learn the 

vocabulary used in business and perform 

different business tasks to practice applying 

it. These include, for example, how to do a 

business presentation in English, how to 

negotiate and business writing. Further topics 

include how to conduct meetings, how to give 

opinions, understanding job profiles and 

marketing vocabulary and writing letters and 

emails. 

Business English C1/C2  

Why Is It Important Today? 

 

Teacher: 
 

Edita Bartnikaitė 
edita.bartnikaite@vdu.lt 

 

Business English -- an ideal next step for 

students who have completed C1 level of English 

at VMU and will soon need to use English in their 

day-to-day work. The course consists of 4 hours 

per week of direct instruction and other 

organized activities and is designed around an 

ongoing, integrated business simulation, which 

presents everyday challenges for the 

motivated business person in the fields of 

intercultural communication and social activities, 

organizational behaviour, human resources 

management, financial management, marketing, 

etc. The form of studies includes lectures, self-

study tasks and work in SANAKO lab and in 

virtual MOODLE environment (on-line work, 

synchronous and asynchronous conversations 

and discussion forums, interactive tests and 

exercises). 

What does the Institute of Foreign 

Languages at VMU offer for those 

interested in learning  

Business English? 

uki.vdu.lt Guess the word: Someone who starts their own business, especially when this involves seeing a new opportunity? 
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Arabų kalba 

Arabic language 

We offer: 

 

┤ Arabic, level 1 (through English) 

┤ Arabic, level 2 (through English) 

┤ Arabic, level 3 (through English) 

┤ Arabic, level 4 (through English) 

 

Teacher: 

Shams Aldeen Shams Aldeen 
shams.aldeen@vdu.lt 

Amer Sodah 
amer@sodah.eu 

  Arabic Language and Culture 
“Arabic is the fifth most 

widely spoken language in 
the world. It is one of" the 
official languages of the 
United Nations and the 

religious language of a billion 
and a half Muslims, as well as 
of millions of Christians and 
Jews. It is the living medium 
of a vibrant contemporary 

literature and culture.” 

Climate 

Main language in the region is Arabic, represent the Afro-Asiatic language family. 
About 20 minority languages are also spoken in the Middle East such as Kurdish, 

Assyrian, Armenian, Berber languages, Circassian,   Hebrew, Aramaic … 

It’s more beautiful in Arabic! 

What is the thing that is Arabic and used  

Every day and Everywhere ? 

Right !! Numbers :) 

But why Arabic? What is the logic behind them? Why 1 is 1, 
2 is 2, 3 is 3? Why they are written like that? 

 
 
 
 

Thanks to Al Khwarizmi,  
a Muslim Scholar from 
Uzbekistan region who 

invented also the Algorithms.  

- Salam : Peace (سالم) 
- Marhaba : Hello (مرحبا) 
- Tamam : Ok, done , fine (تمام) 
 - Ma'a , Mai, Mayya ( Water)  ( ماء) 
 - Shai : Tea  (شای) 
- Khubz : Bread   (خبز) 
- Habibi : My love, my dear, dude!  (حبیبي) 
 

Us
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While Arabic numbers moved 
to be used in Europe and the 

rest of the world, not all Arabic 
countries are using Arabic 

numbers, they use the Indian 
numbers!  

Fun fact  

What do they speak there ? 



Estų kalba 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Estų kalba, A1 

 

Dėstytoja: 
 

Viktoria Pehk-Ivascenko 
viktoria.pehk-ivascenko@vdu.lt 
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Estų kalba (eesti keel) yra oficiali Estijos valstybės ir ES kalba. Ši kalba giminiuojasi su suomių 
kalba. Estiškai kalbančių žmonių pasaulyje yra apie 1,3 mln., iš kurių dauguma gyvena Estijoje.  
 
Estų abėcėlė yra pagrįsta lotyniškų rašmenų abėcėle, papildyta raidėmis su diakritiniais 
ženklais. Estų kalbos rašybos pagrindas yra fonetinio principo – žodžiai paprastai rašosi 
praktiškai griežtai pagal tarimą. Estiškuose žodžiuose arba ankstesniuose skoliniuose nėra 
žvarbiųjų priebalsių. Jie į estų  kalbą atėjo visai neseniai ir pasitaiko tik tarptautiniuose 
žodžiuose ar naujuose skoliniuose (Pvz.: «žurnaal» – žurnalas, «šabloon» – šablonas). 
 
Įdomu, jog giminės kategorija nebūdinga estų kalbai, be to ji neturi busimojo laiko, bet užtat 
turi 4 būtojo laiko formas. Estų kalboje beveik nėra prielinksnių, jų funkcijas atlieka 
daiktavardžių linksnių formos ir taip vadinamieji polinksniai (Pvz.: „majast“ – iš namo, „maja 
ees“ – priešais namą). 
 
Estų kalba yra labai melodinga, nes turi 9 balsias (u, o, a, õ, ü, ö, ä, e, i), iš kurių galima sudaryti 
36 dvibalsius (kurie kartais virsta atskirais žodžiais – „öö“ – naktis, „õu“ – laukas , „ei“ – ne). 
 

Estiškuose sudėtiniuose žodžiuose sutinkamos ir tokios balsių kombinacijos: 
„Kuuuurijate töööö jäääärel“ – Mėnulio tyrėjų darbo naktis ant ledo krašto. 
 

O štai dar keletas gražių ir 
naudingų frazių estų kalba: 

 

Aitäh! – „ait´a“ – Ačiū! 
Ilusat päeva! – „ilusat peeva“ – Gražios 
dienos! 
Tere tulemast Eestisse! – „tere 
tulemast eestisse“ – Sveiki atvykę į 
Estiją! 
Ole terve! – Būk sveika(s) 
Eesti keel on väga ilus. – “eesti kiel on 
vega ilus“ – Estų kalba yra labai graži. 

Ema tuli koju. – Mama parėjo namo (2008 m. pripažintas vienu iš gražiausių estiškų sakinių). 



Šiuolaikinė hebrajų kalba yra viena 

iš dviejų oficialių Izraelio valstybės 

kalbų. Hebrajiškai kalba apie 9 mln. 

žmonių, daugiausia Izraelyje, 

Palestinoje, JAV. Hebrajų kalba – 

lingvistikos fenomenas, nes 

šimtmečiais mirusi kalba buvo 

atgaivinta ir tapo kasdienio vartojimo 

kalba. Lietuvos santykiams su 

Izraelio valstybe intensyvėjant bus 

reikalingi hebrajų kalbą ir Artimųjų 

Rytų kultūrą išmanantys specialistai. 
uki.vdu.lt 

 עברית ישראלית 

Hebrajų kalba 

Įdomu: Šiuolaikinė hebrajų kalba – tai Užsienio kalbų instituto VDU 

studentams pristatoma naujovė. Kviečiame studentus į 3 kreditų A1.1 lygio 

kalbos kursus, kur įgysite kompetenciją minimaliai bendrauti hebrajų 

kalba, skaityti hebrajiškus rašmenis, klausyti paprastų tekstų plečiant 

akiratį apie Artimųjų Rytų kultūrą, religiją, papročius, tradicijas, istoriją ir 

nūdieną. Dalykas dėstomas lietuvių kalba. Taikoma mišri studijų forma: 

paskaita, darbas poromis ir grupėse, vaidmenų žaidimai, tekstų skaitymas 

ir analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje, siūlomos 

konsultacijos, įvairios interaktyvios užduotys) taip pat savarankiškas 

darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. 

Kviečiame mokytis: 

 

┤Šiuolaikinė hebrajų 

kalba (A1.1) 

 

 

Dėstytojas: 

Saulius Skučas 
sauliusskucas@gmail.com Išmok: 

Labas – לֹום   [šalóm] – שָׁ
Taip – ן   כֵּ – [ken] 
Ne – לֹא – [lo] 
Mokytis – ִלְלמֹוד – [lilmód] 
Knyga – ֶפר  [séfer] – סֵּ
Ką? – ?ַמה  – [má?] 
Atsiprašau – ְסִליחה – [slichá] 
Studentas – ְסטּוֶדְנט – [studént] 
Meilė – ה  [ahavá] – ַאֲהבָׁ
Iki! – אֹות  [lehitraót] – ְלִהְתרָׁ



SENOJI  

ISLANDŲ KALBA 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Senoji islandų kalba 

 

Dėstytojas: 

Ugnius Mikučionis 
norsk@kurs.lt 
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Senąja islandų kalba šiais laikais, žinoma, su niekuo nesusikalbėsime. Užtat jos 

išmokę galėsime skaityti tokius skandinavų viduramžių literatūros kūrinius kaip 

Prozinė Eda, Poetinė Eda, Žemės ratas, Karaliaus veidrodis ir kitus; susipažinsime 

su skandinavų mitologija, Skandinavijos istorija, viduramžių skandinavų 

pasaulėvaizdžiu ir vertybėmis. 

 

Ok ef þú vilt verða fullkominn í fróðleik, 

þá nemdu allar mállýzkur, en allra helzt 

latínu ok völsku, þvíat þær tungur ganga 

víðast. En týndu eigi at heldr þinni 

tungu.  

(Konungs skuggsjá) 
 
Jeigu nori būti tikrai išmintingas, išmok 

visokių kalbų, o svarbiausia – lotynų ir 

prancūzų, nes šios kalbos plačiausiai 

vartojamos. Bet savo gimtosios kalbos 

nepamiršk.  

(Karaliaus veidrodis) 

Kringla heimsins, sú er mannfólkit byggvir, er mjök vágskorin; ganga höf stór ór útsjánum inn í jörðina. Er þat kunnigt, at 

haf gengr frá Nörvasundum ok alt út til Jórsalalands. Af hafinu gengr langr hafsbotn til landnorðrs, er heitir Svarta-haf. 

Þat skilr heimsþriðjungana: heitir fyrir austan Ásíá, en fyrir vestan kalla sumir Európá, en sumir Éneá. En norðan at 

Svarta-hafi gengr Svíþjóð in mikla eða in kalda; Svíþjóð ina miklu kalla sumir menn eigi minni en Serkland it mikla; 

sumir jafna henni við Bláland it mikla. Inn nyrðri hlutr Svíþjóðar liggr óbyggðr af frosti ok kulda, svá sem inn syðri hlutr 

Blálands er auðr af sólar bruna. Í Svíþjóð eru stórheruð mörg; þar eru ok margskonar þjóðir ok margar tungur; þar eru 

risar ok þar eru dvergar, þar eru blámenn, ok þar eru margskonar undarligar þjóðir; þar eru ok dýr ok drekar furðuliga stórir. 

Ór norðri frá fjöllum þeim, er fyrir utan eru bygð alla, fellr á um Svíþjóð, sú er at réttu heitir Tanais; hon var forðum kölluð 

Tanakvísl eða Vanakvísl; hon kømr til sjávar inn í Svarta-haf. Í Vanakvíslum var þá kallat Vanaland eða Vanaheimr. 

Sú á skilr heimsþriðjungana; heitir fyrir austan Ásíá, en fyrir vestan Európá. (Ynglinga saga) 

 
Žemės ratas, kuriame gyvena žmonės, labai išraižytas įlankų; didelės jūros įsiterpia iš vandenyno į žemę. 

Žinoma, kad jūra eina nuo Norvasundo [Gibraltaro] iki pat Jorsalalando [Palestinos]. Nuo tos jūros į šiaurę 

eina ilga atšaka, kuri vadinasi Juodoji jūra. Ji atskiria pasaulio trečdalius. Rytinis trečdalis vadinasi Azija, o 

vakarinį vieni vadina Europa, kiti – Enėja. Į šiaurę nuo Juodosios jūros plyti Didžioji arba Šaltoji Svytjoda. 

Vieni žmonės sako, kad Didžioji Svytjoda ne mažesnė už Didįjį Serklandą [Saracėnų kraštą]; kiti ją lygina su 

Didžiuoju Blalandu [Juodaodžių kraštu]. Šiaurinė Svytjodos dalis plyti negyvenama dėl speigo ir šalčio, kaip 

kad ir pietinė Blalando dalis yra plyna dėl saulės kaitros. Svytjodoje gausu didelių sričių. Ten taip pat daug 

įvairių tautų ir kalbų. Ten yra risių [milžinų], dvergų bei juodaodžių ir įvairiausių nepaprastų tautų. Ten yra ir 

milžiniškų žvėrių bei drakonų. Iš šiaurės, nuo kalnų, kurie stūkso už visų apgyvendintų vietovių, per Svytjodą 

teka upė, kurios teisingas pavadinimas Tanaisas [Donas]. Ji senovėje vadinta Tanakvysliu arba Vanakvysliu 

[Dono arba Vanų išsišakojimu]. Ji įteka į Juodąją jūrą. Vietovė prie Vanakvyslio žiočių tada buvo vadinama 

Vanų šalimi arba Vanų pasauliu. Ši upė skiria pasaulio trečdalius. Rytinis vadinamas Azija, o vakarinis – 

Europa.  (Inglingų saga) 



ISPANŲ KALBA - ANTROJI PASAULYJE! 

¡Español: segundo idioma más hablado del mundo! 

 

MOKYTIS ISPANŲ KALBOS NAUDINGA, nes: 

 

∑ Pagal šia kalba kalbančių gimtakalbių žmonių skaičių, 

ISPANŲ KALBA užima antrąją vietą pasaulyje po kinų kalbos.  

2015 m. apie 470 mln. pasaulio gyventojų ispanų kalba buvo 

gimtoji. Mokančiųjų ispanų kalbą yra (kartu su gimtakalbiais) 

net 559 mln.  

∑ Pasaulyje apie 21 mln. moksleivių ir studentų  mokosi 

ispanų kalbos. 

∑ Ispanų kalba yra antroji pagal populiarumą interneto ir 

socialinių tinklų kalba po anglų kalbos. 
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ESPAÑOL – 

Ispanų kalba 

Ispanų kalba -  durys į nepaprastai turtingą 

kultūrinį pasaulį! 
∑ Skaityk garsių rašytojų kūrinius originalo kalba (Bécquer, 

Cervantes, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Allende ir kt.); 

∑ Susipažink su meno pasaulio genijų darbais (Velazquez, Jose de 

Ribera, Murillo, El Greco, Miro, Salvador Dali, Goya, Picasso ir kt.); 

∑ Pažink ispanakalbių kino kūrėjų darbus (Almodóvar, Saura, 

Médem, Alejandro González Iñarritu);  

∑ Dainuok kartu su muzikos pasaulio žvaigždėmis (Ricky Martín,  

Jennifer López, Shakira, Enrique Iglesias). 
 

Universitete Tave pakvies prisijungti ir 

aktyvus ispanų kalbos mylėtojų klubas! 

Kviečiame mokytis: 

 

┤Ispanų kalba A1 

┤Ispanų kalba A2 

┤Ispanų kalba B1.1 

┤Ispanų kalba B1.2 

┤Ispanų kalba B2 

┤Ispanų kalba C1 

 
Dėstytojos: 

Rima Sabaliauskaienė 
rima.sabaliauskiene@vdu.lt 

Inga Savickienė 
inga.savickiene@vdu.lt 

Vigilija Žiūraitė 
vigilija.ziuraite@vdu.lt 

Rocio Cortés Gañán 
rocio.cortes@vdu.lt 

 

Prisijunk prie daugiau nei 500 mln. žmonių, mokančių ispanų kalbą! ¡Únete a nosotr@s! 
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ITALŲ KALBA 

susiformavusi bato formos 

Apeninų pusiasalyje, kuri 

istoriškai laikoma  

vakarų kultūros lopšiu.  

Draugiška italų kalba yra raktas 

į nepaprastai turtingą šalį, 

pagrįstai siejamą su dailės, 

architektūros ir muzikos,  

mados, dizaino ir kulinarijos 

žinomiausiais reiškiniais.  

Europos Sąjungoje italų kaip 

gimtoji kalba užima antrą vietą 

pagal kalbėtojų skaičių! 
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KELETAS  NAUDINGŲ POSAKIŲ: 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Italų kalba, A1 

┤ Italų kalba, A2 

┤ Italų kalba, B1.1 

┤ Italų kalba, B1.2 

┤ Italų kalba, B2 

 

Dėstytojai: 

Stefano M. Lanza 
stefano.lanza@vdu.lt 

Vitalija Lanza 
vitalija.lanza@vdu.lt 

 

Daugiau informacijos: 

KODĖL VERTA MOKYTIS ITALŲ KALBOS? 

ITALIANO 

ITALŲ KALBA 

JI KEIČIA TAVO PASAULĖŽIŪRĄ 
Būti italu – tai gyvenimo filosofija. Šypsaisi, neskubi, niūniuoji, džiaugiesi gardžiu 

maistu, grožiesi gamta ir neišsemiamu kultūros paveldu, rūpesčių nebedramatizuoji, 

atsipalaiduoji, užkalbini nepažįstamuosius tarsi seniausius draugus... 
 

JI NEPAMAINOMA BENDRAUJANT SU ITALAIS 
Darant verslą, turistaujant ir kitais itališkais gyvenimo atvejais sėkmę su emocingais 

italais užtikrina tiktai jų kalbos mokėjimas. Jie gi paprastai kitų kalbų nemoka! 
  

JI PALENGVINA KITŲ KALBŲ MOKYMĄSI 
Mažiausiai nutolusi nuo lotynų, t.y. pasaulio tarptautinės kalbos bemaž iki XVIII a., 

italų „paskolino“ kitoms kalboms daugybę žodžių. Pavyzdžiui, lietuvių nulis kilęs iš 

italų nulla (niekas), anglų very – iš vero (tikrai). Tai ne vien pizza ir cappuccino! 
  

JI STIPRINA PASITIKĖJIMĄ SAVIMI 
Išgryninta amžiais, italų kalba nesudėtingai skamba, nereikia didesnio pasiruošimo 

ja prabilti, be pastangų liesis ir tiesiog savaime išmokstama. Netiki? Žr. čia žemiau.  

CIAO, BELLO! (tarti: [čAo bEllo])  Labas, gražuoliuk! 
PER ME UN CAFFÈ  [permE unkaffE] Man kavos! 
ARRIVEDERCI! [arryvėdĖrčy]  Iki susimatymo! 
FATE COME DICO E NESSUNO SI FARÀ MALE! Darykite kaip aš sakau ir niekas 
[fatekomeDYko enesSŪno sifaraMAle] nenukentės! 



日本
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Japonų kalba 

☼ 

☼ 

☼ 

☼ 

☼ 

☼ 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Japonų kalba, 1 lygis 

┤ Japonų kalba, 2 lygis 

┤ Japonų kalba, 3 lygis 

┤ Japonų kalba, 4 lygis 

 

Dėstytojos: 

Simona Vasilevskytė 
simona.vasilevskyte@vdu.lt 

Kristina Barancovaitė-

Skindaravičienė 
kristina.barancovaite-

skindaraviciene@vdu.lt 

 

☼ 

☼ 

☼ 

☼ 

☼ 

☼  

☼  

Ir ją tikrai galima išmokti  Norite pamėginti?  
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Kinų kalba 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Kinų kalba 1 lygis 

┤ Kinų kalba 2 lygis 

┤ Kinų kalba 3 lygis 

 

Kodėl mokytis kinų kalbos? 
 

Kinų kalba yra mūsų ateitis, o jeigu mes norime patys kurti 

savo ateitį, reikia veikti jau dabar. Šiais laikais, kai 

bedarbystė didžiulė, gyvenimo aprašyme atsiradusi eilutė, jog 

žmogus moka kinų kalbą, jam atvertų platesnes galimybes – 

įsidarbinti tarptautinėje bendrovėje, kuri bendradarbiauja su 

Kinijos verslininkais, arba yra Kinijos bendrovė.  
 

Lietuvos ir Kinijos forumo vadovas Mindaugas Reinikis 
Mandarin, Zhongwen (中文), Hanyu (汉语), Putonghua (普通话), 

Guoyu (国语 ), Huayu (华语 ) – visa tai yra ta pati kinų 

kalba, bendrinė, valstybinė Kinijos kalba. Ji – viena iš 

penkių oficialių JTO kalbų ir populiariausia ne tik 

Kinijos, bet ir pasaulio kalba. 

 

Kinų kalbomis šneka daugiau kaip 1 milijardas žmonių. 

Daugiausia jų gyvena Kinijoje, kiti – Honkonge, Singapūre, 

Malaizijoje, Indonezijoje, Tailande. Žinoma, daugumoje 

Vakarų šalių yra gausių kinų emigrantų bendruomenių. Kinai 

gyvena ir Lietuvoje. 

 

Bendrinė kinų kalba neturi abėcėlės. Ją sudaro daugiau kaip 

50 tūkst. hieroglifų, o vienas hieroglifas reiškia ne 

sakinį ar žodį, o sąvoką. Iš vienos ar kelių sąvokų 

susideda žodžiai, o iš žodžių – sakiniai. Žodžiai galūnių 

neturi, tad giminę, laiką, skaičių ir panašius dalykus 

pasako kontekstas, o sakinio prasmę – žodžių tvarka 

sakinyje. 

 

Kinų kalba – viena iš nedaugelio pasaulyje toninių kalbų, 

t. y. žodžio reikšmė priklauso ne tik nuo garsų rinkinio, 

bet ir nuo intonavimo (tariant skiemenį balsas aukštėja, 

žemėja, nekinta ar krenta ir vėl kyla). Taigi vartojant šią 

kalbą veikia abu smegenų pusrutuliai: vienas, atsakingas už 

kalbos padargus, ir kitas – už muziką. Tačiau muzikinės 

klausos mokantis kinų kalbą nereikia. 



Kirgizų kalba priklauso tiurkų grupei, kaip ir, 
pavyzdžiui, turkų, azerbaidžanų, kazachų (labai 
panaši į kirgizų), uzbekų, totorių arba jakutų 
kalbas. 200 milijonų žmonių kalba tomis 
kalbomis nuo Balkanų iki Sibiro. Kirgizų kalba 
daugiau kalba Kirgizijoje. Kirgizija (Кыргызстан) 
yra vidurinės Azijos kalnuota šalis (90% 
teritorijos virš 550 m, ir 7000 m), jos plotis yra 
apie 199 951 km2. Šalyje gyvena apie 6 milijonus 
gyventojų. Sostine - Biškekas.  
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Kirgizų kalba  

Кыргыз тилин үйрөнөбүз 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Kirgizų kalba, A1.1 

 

Dėstytoja: 

Dinara Mambetkazieva 
dinara.mambetkazieva@vdu.lt 

Kirgizijoje iki 1928 m. buvo 
naudojamas arabu raštas. Bet nuo 
1928 m. iki 1940 m. naudota lotinų 
abėcėlė. Dabartine rašto sistema 
paremta kirilica ir sudaro 36 raidės. 
 

Išmokime: 
O dabar... кел, кыргызча 
сүйлөшөбүз. 
Саламатсызбы – Salamatsyzby - 
Laba diena. 
Саламатчылык – Salamatčylyk – 
Laba diena 
Салам – Salam – Labas 
Кандайсын –  Kandaisyn – Kaip 
sakiasi 
Жакшы. Рахмат – Džakšy.  Rahmat – 
Gerai. Ačiū 
Көрүшкөнчө – Кörüškönčö – Iki 
pasimatimo 
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Korėjiečių kalba 

Kviečiame mokytis: 

 
┤ Korėjiečių kalba, 1 lygis 

┤ Korėjiečių kalba, 2 lygis 

┤ Korėjiečių kalba, 3 lygis 

 

Dėstytoja: 

Erika Griučkaitytė 
erika.gruckaityte@vdu.lt 

70 000 000 
50 000 000 20 000 000 
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Latvių kalba 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Latvių kalba, A1 

┤ Latvių kalba, A2 
 

Dėstytojos: 

Violeta Butkienė 
violeta.butkiene@vdu.lt 

Daiva Puškoriūtė-Ridulienė 
daiva.puskoriute-riduliene@vdu.lt 

LATVIŲ KALBA – baltų kalbų grupei priklausanti indoeuropiečių šeimos kalba. Iš trijų 

didžiųjų baltų kalbų – lietuvių, latvių ir prūsų – latvių kalba yra pati moderniausia, t. y. 

labiausiai nuo prokalbės nutolusi. 

 

Latvių kalba labai panaši į lietuvių kalbą, todėl lietuviui ją išmokti yra nesudėtinga. 

Lietuvių ir latvių kalbose yra daugybė tų pačių žodžių šaknų, 

plg.: akis: acs, anglis: ogle [uogle], aš: es, balandis: balodis [baluodis], 

baltas: balts, būti: būt, ežeras: ezers, diena: diena, Dievas : Dievs, drąsus: 

drošs [druoš], duoti: dot [duot], galva: galva, gimti: dzimt, epušė: apse, 

eiti: iet, ėsti : ēst, ežeras: ezers, ežys: ezis, gabalas: gabals, galva: galva, 

gegužė „gegutė“ : dzeguze, gulbė: gulbis, jūra: jūra, jūs: jūs, kanklės: kokle 

[kuokle], kitas: cits, koja: kāja, lapas: lapa, lapė: lapsa, ledas: ledus, 

lietus: lietus, lūpa: lūpa, mes: mēs, obuolys : ābols [ābuols], pavasaris: 

pavasaris, pelė: pele, pienas: piens, ranka: roka [ruoka], ruduo: rudens, 

saulė: saule, sliekas: slieka, stirna: stirna, sveikas: sveiks, šuo: suns, tu: tu, 

upė: upe, vanduo: ūdens, vasara: vasara, velnias: velns, vyras: vīrs, višta: 

vista, žemė: zeme, žiema: ziema, žolė: zāle ir kt. 

Šiuo metu 

latviškai 

kalbančių 

žmonių  yra 

apie 2,3 mln. 

Vytauto Didžiojo universitete latvių kalba dėstoma A1 ir A2 lygiais.  

Baigusiems bent A1 lygį yra galimybė stažuotis (Erasmus programa) įvairiuose Latvijos universitetuose. 



„Lenkija – šiuo metu labai aktuali, bet ir 

ne iki galo atrasta šalis“.  

Rašo VDU studentai, kurie turėjo galimybę 

susipažinti su Lenkija dėka to, kad pasirinko 

lenkų kalba. 

 

Lenkų kalba -- tai trečia pagal kalbančiųjų 

skaičių slavų kalba po rusų ir ukrainiečių. 

Raštas lotyniškos abėcėlės pagrindu. Kalba 

turi nosinius garsus ą, ę. Kalbančiųjų 

skaičius – 40 mln.  
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Lenkų kalba 

Baigę lenkų kalbos  A2 lygį  studentai gali susipažinti su 

Varšuva 

 

„Saulėtą 2016 m. balandžio 27 d. popietę šeši VDU studentai 

išvyko į pažintinę trijų dienų kelionę į Varšuvą. Lenkijos 

instituto Vilniuje dėka, penki istorijos studijų studentai ir viena 

anglų filologijos studentė, universitete besimokantys lenkų 

kalbos, turėjo galimybę patobulinti jau įgytus lenkų kalbos 

įgūdžius ir geriau pažinti šią mūsų kaimynę.(...)  

Už pačius geriausius ir nepamirštamus įspūdžius esame labai 

dėkingi Lenkijos institutui Vilniuje, kuris finansavo šią kelionę. 

Lenkija – šiuo metu labai aktuali, bet ir ne iki galo atrasta šalis. 

Tikimės, kad tokios kelionės ir nauji  draugai iš Varšuvos bus 

akstinas ateityje bendradarbiauti su šia kaimyne. Visiems (...) 

norėčiau dar kartą priminti – „geriau vieną kartą pamatyti, nei 

šimtą kartų išgirsti“. Tad pirmyn į Lenkiją, ten yra ką pamatyti!“ 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Lenkų kalba, A1 

┤ Lenkų kalba, A2 

┤ Lenkų kalba, B1.1 

┤ Lenkų kalba, B1.2 

┤ Lenkų kalba, B2 

 

Dėstytoja: 

Dr. Irena Miklaševič 
irena.miklasevic@vdu.lt 

Pasirašyta sutartis su VDU ir Lenkijos 

institutu 
 

Senato posėdžio metu, 2010 m. rugpjūčio      

30 d., buvo pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Lenkijos institutu Vilniuje.  Šia 

sutartimi universitetas ir institutas susitarė 

bendradarbiauti plėtojant edukacinę 

profesinę veiklą, organizuojant bendrus 

renginius, taip pat propaguojant lenkų 

kalbos mokymą VDU. Lenkų kalbos dalykas 

universitete mokamas, (išskyrus HMF istorijos 

programos studentus), todėl sutartimi Lenkijos 

institutas įsipareigojo finansiškai remti 

studentus pasirinkusius šią kalbą.  
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Lietuvių  

gestų kalba 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Lietuvių gestų kalba, 1 lygis 

┤ Lietuvių gestų kalba, 2 lygis 

┤ Lietuvių gestų kalba, 3 lygis 

 

Dėstytojai: 

Ramunė Leonavičienė 
gestucentras@gmail.com 

Arūnas Bražinskas 
arunas.brazinskas@vdu.lt 

Gestų kalba. Kas tai? 
 

▌  Gestų kalba yra kurčiųjų gimtoji kalba (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1995 m. gegužės 4 d. Nutarimas  Nr. 630 „Dėl 

kurčiųjų gestų kalbos pripažinimo gimtąja kalba“). 

▌ Gestų kalbos atsiradimo data nėra tiksliai žinoma, tačiau 

mokslininkai įsitikinę, kad veido išraiškomis ir gestais žmonės 

bendravo gerokai anksčiau, nei išrasta sakytinė kalba. 

▌ Gimtoji gestų kalba – vienintelė kurtiesiems natūraliai 

išmokstama kalba. 

▌  Kurtieji mąsto gestais, vaizdiniais ir kt. 

▌ Kurtieji nėra kurčnebyliai. Jie moka mažiausiai dvi kalbas – 

gestų ir lietuvių. 

▌ Gestų kalba nėra primityvi, buitinė ar gestikuliavimas. 

▌ Lietuvių gestų kalba (LGK) skiriasi nuo latvių gestų kalbos, 

rusų gestų kalbos ir kitų. Taip kaip ir kitos girdinčiųjų kalbos 

skiriasi nuo kitų kalbų. 

▌ LGK gramatika labai savita ir nepanaši į lietuvių kalbos 

gramatiką. 

▌ Gestai neturi priesagų ir galūnių, yra panaudojama erdvė, 

veido išraiška (kaip lietuvių kalbos garso intonacija), judesys. 

▌  Nėra nei raidžių, nei žodžių. Gestai žymi sąvokas. 

▌ Lietuvių gestų kalba – Lietuvos kurčiųjų turtas. Tai  ir visos 

Lietuvos turtas. 

▌ www.spreadthesign.com yra tarptautinis žodynas, kuriame 

patalpinti 24 skirtingų šalių gestai.  

 

▌ Gestų kalba labai turtinga ir išraiškinga. Tai visavertė kalba. 

LIETUVIŲ GESTŲ ABĖCĖLĖ 

Prisijunk prie VDU UKI studentiško 

gestų kalbos klubo! 
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Lotynų kalba 

Kviečiame mokytis: 

 

┤Lotynų kalba, 1 lygis 

┤Lotynų kalba, 2 lygis 

 

Dėstytojas: 

Sigitas Lūžys 
sigitas.luzys@vdu.lt 

„Non enim tam praeclarum est scire Latine 
quam turpe nescire.”                          (Cicero)  

 
„Ne tiek garbinga lotynų kalbą mokėti, kiek 
gėda jos nemokėti“.                      (Ciceronas) 

▀  Lotynų kalba, visų romanų kalbų 

prokalbė, šiandien kaip oficiali 

kalba yra vartojama Vatikane, nors 

kalbančiųjų ja kaip gimtąja kalba 

nėra. Tačiau Lotynų kalbą galima 

apibrėžti kaip klasikinius 

humanitarinio ugdymo pagrindus.  

▀  Universitetinio išsilavinimo 

žmogui lotynų kalbos žinios tampa 

priemone mokslinei veiklai bei 

raiškai. 

▀  Lotynų kalba – tarptautinė 
filologų, biologų ir medikų kalba. 

▀  Romanų kalbose ir daugelyje naujų 

kalbų, tokiose kaip anglų kalba yra 

randama daug žodžių, kurių kilmė 

yra lotyniška. Yra manoma, kad apie 

80 proc. akademinės anglų kalbos 

žodžių yra kilę iš lotynų kalbos. 

▀  Tebesinaudojama lotynų kalba 

pavadinti ir įvairioms naujoms 

mokslinėms ir politinėms sąvokoms, 

naujiems išradimams ir naujiems 

darbo įrankiams, pvz., partija, 

evoliucija, frakcija, oportunizmas, 

revizionizmas, imperializmas, 

motoras, reaktyvinis, aviatorius, 

ekskavatorius, traktorius, 

komutatorius, kondensatorius ir kt. 

▀  Mokant lotynų kalbą galima 

išsiaiškinti daugelio terminų bei 

tarptautinių žodžių kilmę, raidą ir 

prasmę. Tebevartojama daug lotyniškų 

posakių (pvz., status quo, persona 

non grata, veto, alibi, in flagranti 

delicto ir kt.); gamtos moksluose 

(zoologijoje, botanikoje ir kt.) 

tebevartojami lotyniški terminai. 

▀  Lotynų kalba per 

pastaruosius du amžius 

pasipildė 60 000 naujų 

terminų, tokiais kaip: 

vis atomica – atominė 

energetika ir res 

inexplicata volans – NSO 

(neatpažintas 

skraidantis objektas). 

Tai iš dalies paneigia 

teiginį, kad lotynų 

kalba yra mirusi, nes 

kuriami nauji terminai 

tam, kad kalba atitiktų 

šiuolaikinį gyvenimą.  

Gaudeāmus 

 

Gaudeāmus igitur, 

iuvenēs dum sumus! 

Post iūcundam iuventūtem, 

post molestam senectūtem 

nōs habēbit humus. 

  

Vīvat acadēmia! 

Vīvant professōrēs! 

Vīvat membrum quodlibet! 

Vīvant membra quaelibet! 

Semper sint in flōre! 

  

Vīvat et rēs pūblica 

et quī illam regunt! 

Vīvat nostra cīvitās, 

Maecēnātum cāritās, 

quī nōs hīc prōtegunt! 



Norvegų kalba, kokia ji yra dabar, 
perėjo ilgą ir sudėtingą vystymosi kelią. 
Seniau ji buvo vadinama senąja kalba, 
viduriniąja kalba ir pan. Šiuo metu 
norvegai turi net dvi valstybines kalbas: 
bokmål ir nynorsk. Mes mokomės 
pirmąjį ir turbūt lengvesnį variantą.   
Norvegija kaip šalis dažnai  tapatinama 
su kalnais ir nafta. O kas jai belieka, kai 
dirbamos žemės teturi vos 3 varganus 
procentus. Bet norvegai neliūdi -- 
puikiai vysto turizmą, gaudo žuvis, 
augina avis, ir viskas sekasi jiems 
puikiai. Geranoriškumas, tolerancija, 
pagarba ir plačios šypsenos -- norvegų 
raktas į visų širdis.

Norsk– 

Norvegų kalba 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Norvegų kalba A1 

┤ Norvegų kalba A2 

┤ Norvegų kalba B1.1 

┤ Norvegų kalba B1.2 

┤ Norvegų kalba B2 

 

 

Dėstytojos: 

Jolita Ančlauskaitė 
jolita.anclauskaite@vdu.lt 

Elsbeth Hundala 
elsbeth.hundala@vdu.lt 

 

Hei!  

Jobb  

Glad  

Hund  Arbeide  
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MOKYTIS NORVEGŲ!  

Kaip tai skamba?  

GIRDĖTA?  

NORI SUŽINOTI DAUGIAU?  



PASSEPORT POUR LE FRANÇAIS  

 PRANCŪZŲ KALBOS PASAS 

LE GUIDE POUR BIEN APPRENDRE 

SĖKMINGO MOKYMOSI VADOVAS 

Prancūzų kalba 

Kviečiame mokytis: 
 

┤ Prancūzų kalba, A1 

┤ Prancūzų kalba, A2 

┤ Prancūzų kalba tarptautiniam 

DELF egzaminui, B1 

┤ Prancūzų kalba 

tarptautiniams santykiams, B1 

┤ Prancūzų kalba, B2 

┤ Prancūzų kalba tarptautiniam 

DELF egzaminui, B2 
 

 

 

 

 

Dėstytojai: 

Daina Kazlauskaitė 
daina.kazlauskaite@vdu.lt 

Dinara Mambetkazieva 
dinara.mambetkazieva@vdu.lt 

Loic Boizou 
loic.boizou@vdu.lt 

 

Nom | Pavardė ………………………………………………………....……......…… 

Prénoms | Vardai ……………………………………………………….............…… 

Nationalité | Tautybė .…...............……..    Sexe | Lytis ….............….............  

Taille | Ūgis …...........…. Couleur des yeux  | Akių spalva .......................... 

Date de naissance  | Gimimo data ……………………..................................... 

Lieu de naissance  | Gimimo vieta …............................................................. 

Domicile | Adresas …………………………………………………………………… 

Signature du titulaire /Savininko parašas ……………………………………..… 

 

POURQUOI APPRENDRE LE FRANÇAIS?  

KODĖL MOKYTIS PRANCŪZŲ KALBOS? 

◄ Pour le plaisir | Malonumui 

◄ Pour parler de vous | Kalbėti apie save 

◄ Pour présenter votre pays | Pristatyti savo šalį 

◄ Pour dialoguer avec les francophones | Kalbėtis su frankofonais 

◄ Pour découvrir une langue et de nouvelles cultures | Išmokti kalbą ir 

pažinti naujas kultūras 

◄ Pour travailler | Dirbti 

◄ Pour préparer un voyage culturel ou professionnel | Vykti į profesinę 

ar kultūrinę kelionę 

◄ Pour renforcer votre curriculum vitae | Praturtinti CV  

LE FRANÇAIS  c’est : amusant, beau, utile, chic, chouette, élégant, 

séduisant, comme de la musique, passionant! 

PRANCŪZŲ KALBA  TAI: linksma, gražu, naudinga, prabangu, 

nuostabu, elegantiška, kerinti tarsi muzika, aistringa! 
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SAVOUREZ LE FRANÇAIS AVEC LES CINQ SENS | PASIMĖGAUKITE PRANCŪZŲ KALBA 

VISAIS PENKIAIS POJŪČIAIS  

◄ Goûtez à une spécialité culinaire | Paragaukite nacionalinį patiekalą. 

◄ Sentez un parfum | Pajuskite kvapą. 

◄ Regardez un tableau, une photo, un paysage | Pasigėrėkite paveikslu, nuotrauka ar peizažu. 

◄ Écoutez quelqu‘un parler ou chanter | Klausykite kalbant ar dainuojant. 

◄ Touchez  une étoffe ou un tissu  | Palieskite drobę ar audinį. 
 

L’ART |  MENAS 

Collectionnez des reproductions d’œuvres d’artistes français ou francophones : photos, peintures, 

sculptures . 

Kolekcionuokite prancūzų menininkų kūrinių reprodukcijas : nuotraukas, drobes, skulptūras. 
 

LA MUSIQUE | MUZIKA 

Ecoutez de la musique et des chansons françaises ou francophones et aller voir des spectacles 

d’artistes français ou francophones. 

Klausykitės prancūziškos muzikos ir dainų, lankykite prancūziškus spektaklius. 
 

LE TRAVAIL  |  DARBAS 

Listez des noms d’entreprises ou de marques françaises  

Pasidomėkite prancūziškomis įmonėmis bei prekių ženklais. 
 

LA LANGUE FRANÇAISE |  PRANCŪZŲ KALBA 

Trouvez les mots en français dans votre ville : enseignes de magasins, noms, mots sur des affiches, 

etc. Collectionnez les mots identiques en français et dans votre langue.  

Raskite prancūziškų pavadinimų savo mieste : parduotuvių iškabų, vardų, žodžių skelbimuose ir 

pan. Rinkite identiškus žodžius prancūzų ir jūsų kalbose.  

Imiter un Français ou un francophone. Faites semblant de parler français.  

Pamėgdžiokite prancūzą ar frankofoną. Apsimeskite, kad kalbate prancūziškai.  
 

VIVEZ EN FRANÇAIS |  GYVENTI PRANCŪZIŠKAI 

S’entraider, s’exercer, se documenter, s’informer, se distraire, rechercher, trouver, noter, mémoriser.  

Padėti vieni kitiems, praktikuotis, apsirūpinti medžiaga, rasti informacijos, prasiblaškyti, ieškoti, 

rasti, pasižymėti, įsiminti.  
 

RELEVEZ LES DEFITS |  PRIIMKITE S IŠŠŪKIUS 

Lisez, regardez, comparez, résumez, apprenez, répétez, préparez, parlez, enquêtez. 

Skaitykite, žiūrėkite, lyginkite, apibendrinkite, išmokite, pakartokite, paruoškite, kalbėkite, 

apklausinėkite. 



Rusų kalba (русский язык) – 

labiausiai geografiškai išplitusi 

kalba Eurazijoje ir plačiausiai 

vartojama slavų kalba. Rusų 

kalbai giminingiausios ukrainiečių 

ir baltarusių kalbos, tačiau ir kitos 

slavų kalbos (lenkų, čekų, 

bulgarų, serbų) yra gana 

panašios. Rusų yra valstybinė 

Rusijos kalba ir yra pirmoji kalba 

apie 150 milijonų žmonių, 

dauguma kurių gyvena Rusijoje. 
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Rusų kalba 

  Išmokime: 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Rusų kalba, A1 

┤ Rusų kalba, A2 

┤ Rusų kalba, B1.1 

┤ Rusų kalba, B1.2 

┤ Verslo rusų kalba, B1 

┤ Rusų kalba, B2 

 

Dėstytojos: 

Jovita Daukšytė 
jovita.dauksyte@vdu.lt 

Dinara Mambetkazieva 
dinara.mambetkazieva@vdu.lt 

Larisa Voronova 
larisa.voronova@vdu.lt 

Viktoria Pehk-Ivascenko 
viktoria.pehk-ivascenko@vdu.lt 

Pasaulyje apie 400 mln. žmonių vartoja rusų kalbą  

įvairiems tikslams. 

VERSLAS 

Rusija yra viena iš didžiųjų ekonomikos galių, turinti didžiulius 

mineralinius ir energetikos resursus bei sparčiai besivystančią rinką. 
 

LITERATŪRA 

Rusų literatūra iškilo XIX a. su tokiais autoriais, kaip Tolstojus, 

Dostojevskis, Puškinas ir Čechovas. 
 

KELIONĖS 

Ši kalba kaip pirmoji ar antroji yra daugelyje Rytų Europos šalių ir ji 

gali būti panaudota kaip atsarginis variantas, jei nekalbate tos šalies 

kalba. 

как дела? kaip tau sekasi? 

отлично, спасибо puikiai, ačiū 

чем сейчас 

занимаешься? 

ką veiki? 

 

Учусь в 

университете 

studijuoju universitete 

TAD KODĖL MOKYTIS RUSŲ KALBOS? 



Suomių kalba 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Suomių kalba, A1 

┤ Suomių kalba, A2 

┤ Suomių kalba, B1.1 

┤ Suomių kalba, B1.2 

┤ Verslo suomių kalba, B2 

 
 

Dėstytoja: 
 

Žieda Tamašauskaitė 
zieda.tamasauskaite@vdu.lt 
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? 
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Švedų kalba 

Kviečiame mokytis: 

 

┤ Švedų kalba, A1 

┤ Švedų kalba, A2 

 

Dėstytoja: 

Dėja Bytautienė 
deja.bytautiene@vdu.lt 

APIE ŠVEDŲ KALBĄ 

 
Švediškai kalba apie 9 milijonai žmonių 
Švedijoje ir dar 300 tūkst. Suomijoje, kur ji 
yra oficiali kalba. Švediškai kalbantys 
gyventojai Suomijoje yra pagrinde susitelkę 
palei pietų ir pietvakarių pakrantes bei 
Baltijos jūroje esančiose Alandų salose, 
kurios priklauso Suomijai. 
 
Švedų kalba priklauso šiaurės germanų 
(arba skadinavų) indoeuropiečių kalbų 
šeimos šakai taip pat, kaip ir danų ir 
norvegų kalbos. Ji yra labai artima šioms 
kalboms ir mokant ją bent galimai galima 
suprasti ir kitas dvi kalbas. 

TAD KODĖL MOKYTIS ŠVEDŲ KALBOS? 
 
Kelionės 
Nors dauguma švedų puikiai išmano kitas kalbas, galėjimas 
kalbėti švediškai pavers bet kurį apsilankymą Švedijoje dar 
malonesniu, nes galėsite nepriklausomai keliauti po tokius 
miestus kaip Stokholmas, Malmė ir Upsala, bei suprasti, kas 
parašyta parduotuvių iškabose ir restoranų meniu. 
 
Kultūra 
Švedija garsėja savo menu ir literatūra bei vaizduojamuoju 
menu. Ji taip pat turi turtingą muzikinę tradiciją, kuri aprėpia 
daugelį žanrų kaip, pavyzdžiui, klasika, chorinis dainavimas, 
folkloras, pop muzika, rokas ir ypatingai džiazas. 
Besimokydami švedų kalbos galėsite geriau įvertinti visas 
šias veiklas bei geriau socialiai integruotis. 

Tack – Thank you 



Turkų kalba yra Turkijos 

valstybinė kalba bei viena iš 

labiausiai pasaulyje paplitusių 

kalbų.  Turkiškai kalba apie 80 

milijonų žmonių Turkijoje, 

Europoje ir Azijoje. Šiuo metu 

Lietuvoje ir ES struktūrose 

jaučiamas turkų kalbos 

specialistų trūkumas. Lietuvai 

įstojus į Europos Sąjungą ir 

plečiantis kultūros bei mokslo 

kontaktams, vis labiau reikia 

žmonių, mokančių šią kalbą. 
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TÜRKÇE – 

Turkų kalba 

Svarbu: Besimokantieji turkų kalbos VDU įgyja nuo pradedančiųjų iki įgudusiųjų 

turkų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), 

produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės 

veiklos rūšis, plečiant akiratį ir plėtojant susidomėjimą turkų kalba. Dalykas 

dėstomas lietuvių kalba. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų 

žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir 

MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų 

forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę 

medžiagą. 

Kviečiame mokytis: 

 

┤Turkų kalba A1 

┤Turkų kalba A2 

┤Turkų kalba B1.1 

┤Turkų kalba B1.2 

┤Turkų kalba B2 

┤Turkų kalba C1 
 

Dėstytojas: 

Aleksandr Ismailov 
aleksandr.ismailov@vdu.lt 

Išmokime: 

adam – žmogus 

anne – mama 

baba – tėtis  

çalışmak – studijuoti 

güle Güle – iki 

 

 

 

 

merhaba – labas 

mutlu – laimingas 

öğrenci – studentas 

sevmek – mylėti, mėgti 

üniversite – universitetas 
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Vokiečių kalba 

Kviečiame mokytis: 

 

┤Vokiečių kalba, A1 

┤Vokiečių kalba, A2 

┤Vokiečių kalba, B1.1 

┤Vokiečių kalba, B1.2 

┤Vokiečių kalba, B2 

┤Vokiečių kalba profesinėje 

kalboje, C1 

 

Dėstytojos: 

Jūratė Andriuškevičienė 
jurate.andriuskeviciene@vdu.lt 

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 
gintare.gmalinauskiene@vdu.lt 

 

VOKIEČIŲ KALBA ir „Vokietijos“ samprata yra daugiau nei tūkstančio 
metų senumo, tačiau Vokietija kaip moderni valstybė buvo suvienyta 
tik 1871 m., kai buvo įkurta Prūsijos karalystės dominuojama 
Vokietijos imperija. Daug prisidėjo Oto fon Bismarkas (Otto von 
Bismarck), svarbus Vokietijos XIX a. politinis veikėjas. 
Vokiečių kalba – indoeuropiečių kalbų šeimos germanų kalbų grupės 
kalba. Ji giminiška ne tik danų, norvegų ir švedų, bet ir Nyderlandų, 
flamandų bei anglų kalboms. Vokietijoje kalbama daugeliu tarmių. 
Kaip daugelyje kitų kalbų, taip ir joje vyrauja įvairūs dialektai bei 
akcentai. Regionų dialektai ir tradicijos yra įvairios kilmės, tarkim, 
frankai, saksai, švabai, bavarai, kurie gyveno tik tam tikrose Vokietijos 
srityse. Kai kurie dialektai stipriai nukrypsta nuo bendrinės vokiečių 
kalbos. Pavyzdžiui, Saro krašte daugelis vokiečių kalba prancūziškai. 
Vokiečių kalba kalbama ne tik šioje šalyje, tačiau ir Austrijoje, dalyje 
Šveicarijos, Lichtenšteino, Liuksemburgo, taip pat ir Italijos kai kuriose 
šiaurinėse vietovėse, rytų Belgijoje bei rytų Prancūzijoje, Rumunijoje, 
Vengrijoje. Vokiečių kalba yra valstybinė kalba Vokietijoje, Austrijoje, 
Lichtenšteine, Šveicarijoje, Liuksemburge, oficiali kalba – Vokietijoje, 
Austrijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine, Belgijoje, Europos Sąjungoje. 

                    ĮDOMU: Jei vienam vokiečiui kaip nors trukdo kitas 

vokietis, pirmasis dažniausiai problemą spręs trivialiai – nueis 
pasitarti pas savo advokatą, o po kelių dienų „kenkėjas“ gaus nuo 
advokato tokį grėsmingą laišką (parašyta taisyklinga teisine kalba ir su 
išvardytomis aiškiomis pasekmėmis), kad jei žmogus tokio turinio 
laišką gauna pirmąsyk – jam tikrai pakils pulsas ir širdies ritmas. 
Dviem kaimynams aiškintis santykius „akis į akį“ yra neįprasta, nebent 
tarp jų tikrai neblogi santykiai. 
 

Vokietija-Austrija-Šveicarija, 
šalys, kuriose vokiečių kalba 

yra labiausiai paplitusi 

Dialektai:   
Geltona: Norddeutsch 

Mėlyna : Mitteldeutsch 
Žalia : Oberdeutsch 

Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos? 
Tarptautinė karjera | Stipendijos mainų programoms, 

studijoms Vokietijoje | Viena svarbiausių kalbų mokslo ir 
verslo srityje | Profesinio ir privataus gyvenimo pagerinimas. 

Ilgiausias žodis:  Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz 

Vokiečių kalba sudaryta 
iš maždaug 5,3 milijonų 

žodžių, dalis jų yra 
angliški ir tarptautiniai.  

„NETIKRI DRAUGAI“ 
  

Kind:    EN: malonus  
         DE: vaikas 

Spring:  EN: pavasaris 
     DE: šok 

 


