
LIETUVIŠKAI ENGLISH 
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Pareigos Position 

Anglų kalbos lektorė  Lecturer of English 

Mokslo laipsnis Title 

Filologijos magistras MA (applied linguistics) 

El. pašto adresas / E-mail 

ramune.ilgunaitiene@vdu.lt 

Darbo tel. / Office ph. 

(8 37) 327 845 

Mokslinių interesų kryptys Research interests  

Lyginamoji kalbotyra, anglų kalbos 
dėstymo metodika, naujųjų technologijų 
panaudojimas užsienio kalbos mokyme 

Comparative linguistics, English teaching methodology, 
computer-assisted language teaching methodologies, 
application of modern technologies in foreign language 
teaching 

Dėstomi dalykai Subjects 

Bakalauro programoje nuolatinių ir 
ištęstinių studijų studentams – bendroji 
anglų kalba (A1-B2); 

Bakalauro programoje nuolatinių ir 
ištęstinių studijų studentams – anglų kalbos 
gramatika komunikacijai (C1). 

Anglų kalbos kursai visuomenei – (A1.1-
A1.2) 

General English courses for full –time BA students (A1-B2). 

English language grammar for communication – (C1). 

English language evening courses – (A1.1-A1.2).  

Narystė organizacijose Membership in organizations 

- - 

Kita informacija / Other information 

Projektai: 

Projektas Nr. VPI-2-2-ŠMM-05-K-02-025. Užsienio kalbos ir dalyko sinergija, 2011-2013m. 
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