
anglų kalbos_žinių patikrinimas

Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai per 
pirmuosius 4 semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį. VDU akademinės 
anglų kalbos B1-B2 lygių studijų dalykai yra orientuoti į universitetines studijas bei 
akademinių kalbinių kompetencijų lavinimą. Jie studijuojami kaip privalomi universite-
tiniai A grupės dalykai. Bendrosios anglų kalbos A1 ir A2 lygiai studijuojami kaip pasi-
renkami D grupės dalykai. 

Kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos, nustatoma sutarčių pasirašymo 
metu, išlaikius UKI anglų kalbos diagnostinį testą. Šio testo rezultatas yra sumuojamas 
su valstybinio arba mokyklinio egzamino rezultatu bei vidurinio mokslo metiniu pažy-
miu.

UKI anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia:
 ▪ išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 80 ir daugiau procentų;
 ▪ pateikusiems standartizuotų anglų kalbos testų sertifikatą, liudijantį atitinkamą rezultatą.

Šiems studentams užskaitoma akademinės anglų kalbos B2 lygio kompetencija ir jiems 
nereikia klausyti privalomųjų akademinės anglų kalbos B1 ir B2 lygių dalykų. Šie stu-
dentai sutaupo 12 ECTS kreditų, skirtų privalomiesiems anglų kalbos dalykams ir gali 
tęsti anglų kalbos mokymąsi, pasirinkdami C1 (orientuotus į įvairių kalbinės veiklos 
rūšių lavinimą) ir C1/C2 (anglų kalba specifiniais tikslais) lygių dalykus arba rinktis kitas 
kalbas. Priimtiems į Anglų filologijos bei Anglų ir vokiečių filologijos studijų programas, 
anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia, jie studijuoja anglų kalbą pagal savo 
programų reikalavimus.

Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti pagrindinio ir papildomo priėmimo 
studijų sutarčių pasirašymo metu S. Daukanto g. 27-306 (pagal pateiktą tvarkaraštį)  
Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.  

Pasiteiravimui skambinkite tel.  
(8 619) 22 399 ir (8 37) 32 7845.

Pagrindinis bendrasis priėmimas, pirmas etapas (2015 07 24 - 2015 07 28)

liepos 24 d. (penktadienį) .............................................................................. 9.00 – 18.00 val.

liepos 25 d. (šeštadienį) .................................................................................. 9.00 – 17.00 val.

liepos 27 d. (pirmadienį) ................................................................................. 9.00 – 18.00 val.

liepos 28 d. (antradienį).................................................................................. 9.00 – 18.00 val.

Pagrindinis bendrasis priėmimas, antrasis etapas (2015 08 04 – 2015 08 06)

rugpjūčio 4 d. (antradienį) ............................................................................. 9.00 – 18.00 val.

rugpjūčio 5 d. (trečiadienį) ............................................................................. 9.00 – 18.00 val.

rugpjūčio 6 d.  (ketvirtadienį) ....................................................................... 9.00 – 17.00 val.

Papildomas bendrasis priėmimas (2015 08 13 - 2015 08 14)

rugpjūčio 13 d. (ketvirtadienį) ...................................................................... 9.00 – 18.00 val

rugpjūčio 14 d. (penktadienį)  ....................................................................... 9.00 – 17.00 val.

Išimtinais atvejais anglų kalbos diagnostinį testą bus galima atlikti Įvadinės savaitės 

metu rugpjūčio 25 d. Prieš tai reikia susisiekti su VDU Užsienio kalbų instituto Testavi-

mo centru el.paštu testavimas@uki.vdu.lt.

Įvadinės savaitės metu testas vyks VDU Užsienio kalbų institute adresu 
K. Donelaičio g. 52 - 622 auditorijoje, Kaune.

diagnostinio anglų kalbos testo tvarkaraštis (2015 m.)



informatikos_žinių patikrinimas

VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursiai turi laikyti informatikos testą, 
kuris leis nustatyti, ar įstojusiajam reikės studijuoti D grupės „Informatikos“ dalyką.

DĖMESIO: studentams, išlaikiusiems valstybinį informacinių technologijų egzaminą ar 
turintiems ECDL pažymėjimą, o taip pat  Informatikos bei Multimedijos ir interneto 
technologijų studijų programų studentams Įvadinės savaitės metu informatikos testo 
laikyti nereikia.

SVARBU. Studentai, išlaikę valstybinį informacinių technologijų egzaminą, atestato ko-
piją ir studentai, turintys ECDL pažymėjimo kopiją, turi pristatyti ją į rugpjūčio 25 d.  
vyksiantį testą arba iš anksto gali atnešti į VDU Informatikos fakulteto dekanatą  
(Vileikos g. 8 – 409). Dokumentus galima pristatyti ir vėliau, taip pat galima juos at-
siųsti el. paštu dek@if.vdu.lt laiške nurodant savo fakultetą ir studijų programą. 
Testo taip pat nereikia laikyti studentams, kurie stoja į Vytauto Didžiojo universite-
tą antrą kartą ir testą jau yra išlaikę. Jie turi užpildyti prašymą dėl testo užskaitymo 
VDU Informatikos fakulteto dekanate (Vileikos g. 8 – 409) arba VDU Studentų centre  
(S. Daukanto g. 27 – 206). 

Informatikos testas nuolatinių studijų studentams vyks rugpjūčio 25 d. (antradienį) 
9:00 – 15:00 val. VDU Didžioji salė (S. Daukanto g. 28, Kaunas).


