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Stojamoji užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbos įskaita į doktorantūros studijas
tikrina ar būsimi kandidatai atitinka tarptautinės universitete studijuotos užsienio kalbos
akreditavimo ir sertifikavimo organizacijos UNIcert aprobuotą III-ą standartą (Europos Sąjungos
kalbų išmokimo standartą C1 žr. Europasas Kalbų mokėjimo lygiai [interaktyvu] <
http://eka.emokykla.lt/web/eka/44> ).
Stojamoji užsienio kalbos įskaita tikrina supratimą, kalbėjimą ir rašymą.
Įskaita susideda iš rašytinės dalies ir sakytinės dalies.
Rašytinė dalis
Rašytinė dalis tikrina supratimą bei akademinio mokslinio stiliaus gramatinių, stilistinių kategorijų
bei leksinių žinių vartojimo įgūdžius.
Ji susideda iš:
a) skaitymo dalies – trukmė apie 30 min. pateikiami du tekstai su 6-10 klausimų . Kiekvienam
klausimui atsakyti pateikiami 5 atsakymų pasirinkimai, reikia pažymėti teisingą;
c) kalbos priemonių vartojimo dalies- trukmė 20 min. Pateikiami 15 sakinių, kurie yra teisingi iš
dalies – neteisinga sakinio dalis pabraukta – pateikiami penki pasirinkimai ištaisantys sakinio
neteisingąją dalį –reikia pasirinkti teisingą;
d) ese rašymas- trukmė - 30 min.
Kiekviena dalis vertinama atskirai – skaitymo ir kalbos priemonių vartojimo vertinimų
skaičiuojamas vidurkis ir pridedamas ese įvertinimas – rašytinės dalies bendras vertinimas susideda
iš dviejų dalių (skaitymo ir kalbos priemonių vartojimo) vertinimų vidurkio ir ese įvertinimo bendro
pažymio.
Atsižvelgdama į stojančiųjų išlaikymo vidurkį doktorantūros užsienio kalbų stojimo įskaitos
komisija nustato bendrą atkirties tašką – žemiausią įvertinimo ribą nuo kurios laikantieji įskaitos
rašytinę dalį vertinami teigiamai, t.y. išlaikę rašytinę dalį.

Sakytinė dalis
Sakytinės dalies trukmė -5-8 min. vienam egzaminuojamajam. Stojantieji egzaminuojami dviejų
komisijos narių. Sakytinė dalis įrašoma į laikmeną ir, jei komisijos narių nuomonės nesutampa, ar
apeliacijos atveju – įrašas klausomas kitų komisijos narių.
Sakytinė dalis susideda iš trijų dalių, tikrinančių gebėjimą komunikuoti angliškai: I-a dalis:
prisistatymas ir pokalbis atsakant į klausimus;
II-a dalis- individualus pasisakymas profesine tema- apie 3 min.; III-a dalis – trumpa diskusija.
Sakytinė dalis vertinama vienu pažymiu. Naudojama dešimtbalė vertinimo skalė. Teigiamas
vertinimas skaičiuojamas nuo 5.
Stojantieji išlaiko įskaitą, jei abi įskaitos dalys – rašytinė ir sakytinė gauna teigiamus įvertinimus.
Nuo užsienio kalbos įskaitos, stojant į doktorantūros studijas MRU, atleidžiami tie kandidatai,
kurie:
 turi anglų (vokiečių arba prancūzų) kalbos filologo bakalauro arba magistro laipsnį;
 yra išlaikę TOEFL egzaminą, kurio minimalus gautas rezultatas yra 80 + 15 iš esė – kompiuterinis
variantas;
 yra išlaikę IELTS egzaminą, kurio minimalus gautas rezultatas yra 7;
 yra išlaikę vokiečių kalbos egzaminą TestDaf 4 lygiu (Deutsch als Fremdsprache für
Studienbewerber);
 yra išlaikę prancūzų kalbos egzaminą DALF.
Artimų C1 mokėjimo lygmens nustatymo testų pavyzdžių ir paaiškinimų galima rasti šiose
internetinėse nuorodose:
Anglų kalba
Skaitymo testo pavyzdžiai: http://www.majortests.com/gmat/reading_comprehension.php
http://www.majortests.com/gre/reading_comprehension.php
http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/prep_one/passage_based/pracStart.html
Kalbos vartojimo testo pavyzdžiai:
http://www.majortests.com/gmat/sentence_correction.php
http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/prep_one/sent_comp/pracStart.html
Rašto darbų pavyzdžiai: http://www.majortests.com/gre/issue.php
http://www.majortests.com/gmat/issue.php

http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/ibt_writing_sample_responses.pdf
http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/prep_one/essay/pracStart.html
Kalbėjimo vertinimo pavyzdžiai: http://toeflpractice.ets.org/
Prancūzų kalba
http://www.campus-electronique.tm.fr/TestFle/
http://www.didieraccord.com/Accord2/dossier1/
http://net2.hkbu.edu.hk/~reyjeanl/
Vokiečių kalba http://www.transparent.com/tlquiz/proftest/german/tlgertest.htm
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ctest/ctestallg.txt.php3 http://www.goethe.de/cgibin/einstufungstest/einstufungstest.pl http://www.deutschlernen.com/scripts/login_dt_do.php?BackPage=/scripts/onlinetestnew.php#login
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