VILNIAUS UNIVERSITETO UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO(SI) KONCEPCIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Vilniaus universitetas siekia išsaugoti ir stiprinti lyderio vaidmenį tarp kitų Lietuvos
mokslo institucijų visose klasikinio universiteto prigimtį išreiškiančiose mokslo srityse
ir skatina tarptautiniu lygiu pripažintus, ypač tarpdalykinio pobūdžio, mokslinius
tyrimus. Universiteto misija – sudaryti sąlygas gabiausiam visų Lietuvos regionų
jaunimui įgyti universalų išsilavinimą ir tapti veikliais bei atsakingais specialistais. Šios
nuostatos yra įtvirtintos VU statute.
Viena iš priemonių Vilniaus universitetui įsitvirtinti tarptautinėje mokslinių tyrimų ir
aukštojo mokslo erdvėje yra sąlygų mokytis užsienio kalbas sudarymas. Svarbu, kad
studentai galėtų dalyvauti mainų programose, vykti dalinių studijų į užsienį, galėtų
visapusiškai dalyvauti studijų procese (skaityti literatūrą užsienio kalba, diskutuoti su
kitų kultūrų atstovais ir t.t.). Svarbu užtikrinti, kad Vilniaus universiteto absolventai
būtų konkurencingi Lietuvos ir tarptautinėse darbo rinkose.
1.2. Užsienio kalbų mokėjimas, praplečiantis kultūrines ir socialines ribas, yra vienas iš
pagrindinių gebėjimų, kurį reikia įgyti, siekiant aktyviai dalyvauti žinių visuomenėje.
Tai užtikrina Lietuvos pilnavertę integraciją į Europą ir pasaulį. Užsienio kalbų
gebėjimai ne tik padeda skatinti tautų tarpusavio supratimą, bet ir yra būtina darbuotojų
judumo sąlyga bei prisideda prie ekonomikos konkurencingumo (2008 m. gegužės 22 d.
Europos Tarybos išvados dėl daugiakalbystės).
1.3. Geras dviejų – trijų užsienio kalbų mokėjimas tampa būtina aukštojo išsilavinimo dalimi
(LR Seimo nutarimas „Dėl valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų“).
Aukštos kokybės kalbų mokymas, pirmiausia, specializuotos, su darbu susijusios kalbos
mokymas ir mokymasis, yra labai svarbus aukštojo mokslo įstaigų internacionalizavimui
ir absolventų įsidarbinimo galimybių gerinimui (2011 m. lapkričio 28 d. Tarybos
išvados dėl judumą didinančios kalbinės kompetencijos).
1.4. Vilniaus universiteto užsienio kalbų koncepcija dera su Vilniaus universiteto studijų
nuostatų, Modulinių studijų Vilniaus universitete koncepcijos, Vilniaus universiteto
Bendrųjų universitetinių studijų koncepcijos, Vilniaus universiteto 2007-2013 m.
strateginio veiklos plano nuostatomis. Užsienio kalbų mokymo koncepcija Universitete
formuojama remiantis LR Vyriausybės, Europos Komisijos, Europos Tarybos
dokumentais dėl daugiakalbystės, kitais svarbiais dokumentais.
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2.1. Užsienio kalbų mokymo(si) Vilniaus universitete tikslas – kelti Vilniaus universiteto
studentų užsienio kalbų mokėjimo lygį, skatinti tarpkultūrinės kompetencijos
ugdymą(si) ir plėsti mokomų užsienio kalbų įvairovę, užtikrinti, kad Vilniaus
universiteto studentai pagal bendruosius Europos kalbų metmenis ar juos atitinkančius
kalbos mokėjimo lygmenis, kurie konvertuojami pagal Europos Sąjungos standartus,
gerai mokėtų ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą: dalykinę užsienio kalbą B2/C1

lygmeniu, esant galimybei antrąją užsienio kalbą B1/B2 lygmeniu bei trečiąją užsienio
kalbą A2/B1 lygmeniu.
Universiteto studentas turėtų gebėti:

2.2.

2.2.1. bendrauti raštu ir žodžiu akademinėje, socialinėje ir profesinėje aplinkoje
mažiausiai viena užsienio kalba (rekomenduojama: dalykine užsienio kalba –
B2/C1 lygiu, bendrąja užsienio kalba – A1/A2/B1/B2/C1 lygiu; kitos kalbos
yra konvertuojamos pagal Europos Sąjungos standartus);
2.2.2. lanksčiai ir kūrybingai veikti daugiakalbėje ir daugiakultūrėje studijų ir darbo
aplinkoje;
2.2.3. savarankiškai mokytis naujų kalbų taikant naujausias mokymosi strategijas ir
šiuolaikines informacines komunikacines priemones.
UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO(SI) ĮGYVENDINIMAS

3.
3.1.

Visose Universiteto vykdomose pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose
privaloma mokytis mažiausiai vienos užsienio kalbos.

3.2.

Konkrečią užsienio kalbų studijų apimtį nustato atitinkamos studijų programos
komitetas. Minimali bendra studijų apimtis – 5 kr., maksimali – 20 kr.

3.3.

Universitetas sudaro studentams sąlygas mokytis dalykinės (paprastai pirmosios ar
antrosios) užsienio kalbos ir bendrosios (antrosios, trečiosios ar kt.) užsienio kalbos.
3.3.1. Dalykinės užsienio kalbos kompetencijos gali būti ugdomos kaip atskiras
pagrindinės studijų krypties dalykas (-ai) (modulis (-iai)) arba kaip integrali jo
(jų) dalis. Dalykinės kalbos galima mokytis įvairiais lygiais – B2/C1
(rekomenduojama minimali dalykinės užsienio kalbos studijų apimtis,
reikalinga C1 lygiui pasiekti – 10 kr.).
3.3.2. Bendrosios užsienio kalbos kompetencijų ugdymas gali būti kelių lygių –A1,
A2, B1, B2 ar C1.

3.4. Užsienio kalbų Vilniaus universitete mokoma(si) vienu ar keliais iš šių būdų:
3.4.1.

I pakopos studijų programose kaip pagrindinės studijų krypties dalykas
(modulis), kuris dėstomas užsienio kalba;

3.4.2.

I pakopos studijų programose kaip atskiro privalomojo arba pasirenkamojo
dalyko (modulio) arba integralios dalyko (modulio) dalies, įtrauktos į studijų
programą jos komiteto sprendimu, jeigu tai atitinka studijų programos
siekinius.

3.4.3.

kaip studento laisvai pasirenkamojo dalyko (modulio), jeigu tokia galimybė
numatyta studijų programoje.

3.4.4.

kaip nekreditinio dalyko (modulio) (už studijų programos ribų), ugdančio
studijų programoje nenumatytas papildomas kompetencijas, kuris gali būti iš
dalies arba visiškai finansuojamas Universiteto lėšomis.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Studento užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis įrašomas į diplomo priedėlį.

4.2. Vilniaus universiteto užsienio kalbų mokymo(si) koncepcija pakeičia 2007 m. vasario
22 d. posėdyje patvirtintą Užsienio kalbų mokymo Vilniaus universitete tvarką ir
įsigalioja įstojusiesiems į Vilniaus universitetą 2012 m.

