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Aš kalbu vokiškai: ateities perspektyvos

Informacinis seminaras apie studijų, praktikos ir karjeros galimybes
2015 m. gegužės 15 d. 
Vytauto Didž io jo  univers i tetas,  S .  Daukanto g .  28,  404 aud.



Seminaras skirtas germanistikos ir kitų specialybių studentams, taip pat vyresniųjų klasių moksleiviams, gerai mokantiems 
vokiečių kalbą ir mąstantiems apie tolimesnes studijas, praktiką bei karjerą. Lietuvos ir Vokietijos įmonių atstovai 
seminaro dalyviams pristatys įvairias profesijas ir su vokiečių kalba susijusias karjeros galimybes. Vokiečių verslo kalbos ir 
komunikacijos specialybės absolventai dalinsis naudinga patirtimi ir papasakos apie savo profesinę veiklą. Visi norintys galės 
dalyvauti praktiniame seminare, kuriame susipažins su efektyviais profesinių kompetencijų (užsienio kalbos, tarpkultūrinės 
komunikacijos ir t. t.) ugdymo bei pateikimo darbdaviams būdais.

S e m i n a ro  p ro g ra m a 

09:30-09:45 VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanės Inetos Dabašinskienės sveikinimo žodis
09:45-10:15 Vokietijos ir Lietuvos verslo ryšiai, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai  (Audronė Gurinskienė)
10:15-10:45 Vokietijos ir Lietuvos kultūriniai ryšiai, Gėtės institutas (Nijolia Buinovskaja)
10:45-11:00 Vokietijos ir Lietuvos akademinis bendradarbiavimas, DAAD (Christian Irsfeld, Rūta Eidukevičienė)
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-13:15 Karjeros forumas: Įmonių atstovai pristato vokiečių kalbos pritaikymo darbe galimybes
 AIG Lithuania (draudimo sektorius)

LIDL  (prekybos sektorius)
FESTO  (žmogiškųjų resursų valdymas)
DELTA TOURS (turizmas) 
UAB „Baltec CNC Technologies“ (metalo apdirbimo pramonė)
Kalba.lt (kalbų mokymas) 

13:15-13:30 Pokalbiai su įmonių atstovais
13:30-14:30 Pietūs
14:30-15:30 Absolventų diskusija: VDU absolventai dalijasi praktine patirtimi (Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, 

Simona Tubienė, Kristina Schindler, Viktorija Fiodorova, Žaneta Seliokienė)
15:30-15:45 Kavos pertrauka
15:45-17:45 Praktinis seminaras  studentams  „Kalbos ir kultūros studijos… o kas toliau?  

Bendrosios kompetencijos ir karjeros galimybės“  (Silvia Machein, Rūta Eidukevičienė)
17:45-18:00 Seminaro uždarymas

Norinčius dalyvauti seminare prašome registruotis el. paštu r.eidukeviciene@hmf.vdu.lt iki gegužės 14 d.  
Tik užsiregistravusiems seminaro dalyviams bus išduoti dalyvio pažymėjimai.


