Užsienio kalbos (išskyrus rusų kalbą)
filologijos krypties doktorantūros
stojamojo egzamino struktūra1
Stojamojo egzamino metu siekiama patikrinti kandidato, turinčio magistro laipsnį
ar jį atitinkantį aukštojo mokslo diplomą, bendrąsias užsienio kalbos žinias.
Egzamino struktūra:
1. Testas raštu (B2)
1.1. Leksinių-gramatinių žinių ir įgūdžių tikrinimas. Tikrinamas tokios leksinėsgramatinės žinios ir įgūdžiai:
1.1.1. Daiktavardžio gramatinių kategorijų raiška.
1.1.2. Veiksmažodžio gramatinių kategorijų raiška. Veiksmažodžio laikų formos,
neasmenuojamos veiksmažodžio formos.
1.1.3. Modaliniai veiksmažodžiai.
1.1.4. Būdvardžio gramatinių kategorijų raiška. Būdvardžių ir prieveiksmių
laipsniavimas.
1.1.5. Įvardžio gramatinių kategorijų raiška.
1.1.6. Prielinksniai.
1.1.7. Artikeliai.
1.1.8. Sakinio struktūra.
1.1.9. Šalutiniai sakiniai.
1.1.10. Netiesioginė kalba.
1.1.11. Įvairių tipų klausimų sudarymas.
1.1.12. Teksto rišlumo priemonės.
1.2. Kalbinės veiklos įgūdžių tikrinimas.
1.2.1. Klausymas. Klausomo teksto apimtis – 1.000 sp. ženklų. Išklausius tekstą du
kartus, jo supratimas tikrinamas įvairiomis užduotimis, pvz., atsakant į
klausimus, išrenkant teisingą atsakymą ir pan.
1.2.2. Teksto skaitymas ir jo supratimo tikrinimas. Perskaityti originalų nežinomą
tekstą, kurio apimtis 1.500 – 2.000 sp. ženklų. Perskaičius tekstą jo
supratimas tikrinamas įvairiomis užduotimis, pvz. atsakant į klausimus, vartojant
tam tikrus leksinius vienetus kontekste ir pan.
1.3. Testo raštu lygis, trukmė, vertinimo kriterijai.
Testo užduotys parengtos remiantis bakalauro studijų anglų, prancūzų, vokiečių kalbos
programa ne užsienio kalbų specialybių studentams.
Testas raštu trunka apie 90 min.
40 min. skiriama leksinių-gramatinių žinių ir įgūdžių tikrinimui, 20 min. skiriama
klausymui; teksto skaitymui ir supratimo tikrinimui skiriama 30 min.
Testo raštu užduotys vertinamos 100-u taškų. Vadovaujamasi tokia vertinimo
Tik sėkmingai išlaikiusieji užsienio kalbos egzaminą–toliau dalyvauja konkurse
ir pristato mokslinio tyrimo projektą.
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skale:
100–95 tšk. – 10 balų.
94–85 tšk. – 9 balai.
84–75 tšk. – 8 balai.
74–65 tšk. – 7 balai.
64–55 tšk. – 6 balai.
54–45 tšk. – 5 balai.
44–35 tšk. – 4 balai.
34–25 tšk. – 3 balai.
24–15 tšk. – 2 balai.
14–10 tšk. – 1 balas.
9–0 tšk. – 0 balų.

2. Kalbėjimas (B2)
2.1.
Sugebėti kalbėti (monologinė kalba) ir dalyvauti pokalbyje/diskusijoje
(dialoginė kalba). Temų pavyzdžiai:
1. Mano būsimų tyrimų kryptis (sritis).
2. Žymiausi mano tyrimo srities mokslininkai.
3. Lietuva Europos kontekste: dabartis ir perspektyvos.
4. Studijuojamosios užsienio kalbos šalis: istorija, vyriausybinės institucijos, kultūra,
papročiai.
2.2. Kalbėjimo trukmė ir vertinimo kriterijai.
Kiekvienam kandidatui skiriama apie 15 min. Kandidato kalbėjimas vertinamas
10 balų, atsižvelgiant į šnekos taisyklingumą, sklandumą, rišlumą, temos
informatyvumą, minties dėstymo logiškumą.
3. Galutinis vertinimas
Galutinis pažymys gaunamas susumavus abiejų dalių (testo raštu ir kalbėjimo)
rezultatus, juos padalinant iš dviejų.

