
Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centrui 5 metai! 

2014 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Užsienio kalbų katedrą, Kolegijoje buvo įkurtas Užsienio kalbų 

centras. Centro dėstytojų pagrindinė veiklos sritis specialybės, profesinės ir verslo užsienio kalbų  mokymas, taikant 

naujus kalbų mokymo(si) metodus, kuriant e-modulius bei teikiant reikiamų žinių profesinei ir tiriamajai veiklai 

daugiakalbėje, daugiakultūrinėje aplinkoje. Ypatingą dėmesį UKC skiria užsienio kalbų įvairovei. VK studentai turi 

galimybę tobulinti jau išmoktų anglų, vokiečių, prancūzų kalbų ir gilintis į verslo ir specialybės dalykus šiomis 

kalbomis bei mokytis naujų kalbų: ispanų, italų, kinų, rusų, danų, norvegų, švedų.  

Centras teikia konsultacijas užsienio kalbų žinių įvertinimo klausimais ir tuo tikslu buvo sukurti 

Kolegijos virtualaus mokymo aplinkoje įvairių lygių anglų, vokiečių, prancūzų, rusų bei verslo anglų ir vokiečių 

kalbų diagnostiniai testai: Foreign language proficiency tests. Tam, kad objektyviai įvertintų ir rekomenduotų 

užsienio šalių jaunuolius studijoms Kolegijoje, pretendentų žinias kalbininkai tikrina ir žodžiu, pasinaudodami 

įvairiomis programomis.  Centro  anglų, vokiečių, ir rusų kalbų specialistai Kolegijos padalinius ir fakultetus 

konsultuoja dokumentų vertimo klausimais. 

Užsienio kalbų centro dėstytojų didelis dėmesys skiriamas kalbų mokymo/si turiniui ir vykdytas 

tyrimas „Užsienio kalbų mokymo/si turinio tobulinimo galimybės Vilniaus kolegijoje“.  Šiuo tyrimu siekta 

išsiaiškinti ir rekomenduoti formas, metodus efektyviam kalbų mokymui/si, o taip pat pasiūlyti priemones, kuriomis 

būtų pasiekta užsienio kalbų įvairovė ir vienoda modulių apimtis visose studijų programose.  

Tačiau pagrindinis Užsienio kalbų centro turtas – dėstytojai! Tai užsienio kalbų specialistai, nebijantys 

keistis ir savo patirtimi dalintis su Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų kalbininkais.  Užsienio kalbų centro 

dėstytojai savo įžvalgomis ir atliktų tyrimų rezultatais  dalijasi bei naujų idėjų semiasi kasmetinėse Lietuvos kalbų 

pedagogų asociacijos konferencijose.   Užsienio kalbų centras, įsikūręs Verslo vadybos fakultete yra Lietuvos kalbų 

pedagogų asociacijos buveinė nuo 2007 metų, o Kolegijos kalbininkai noriai ir aktyviai dalyvauja jos veikloje. 2012 

m. vedėjai, vokiečių kalbos lektorei Jūratei Patackaitei buvo įteiktas apdovanojimas „Baltojo filologo skrynelė“, 

2014 m. Centro prancūzų kalbos lektorei Mildai Antanauskienei  buvo įteiktas pažymėjimas už profesionalų kalbų 

mokymą, aktyvią veiklą LKPA taryboje ir Asociacijos veiklos sklaidą Lietuvoje, 2017 m. anglų kalbos lektorė 

Halina Klupšienė buvo nominuota apdovanojimui už profesionalų požiūrį į verslo partnerių ir kolegų konsultavimą, 

už naudingą pagalbą Asociacijai, organizuojant renginius. Vilniaus kolegijos užsienio kalbų dėstytojų kolektyvas 

buvo dukart nominuotas LKPA apdovanojimui: 2012 m. ir 2013 m. – už naudingiausią talką verslui, rezultatyvų  

kalbininkų tarpusavio bendradarbiavimą. Bendradarbiaudamas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

kalbininkais Centras taip pat organizuoja tarptautinę konferenciją „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“.  

 Nuo 2015 m. pavasario Užsienio kalbų centro kalbininkai pradėjo organizuoti kursus ir pasiūlė 

dešimt užsienio kalbų kvalifikacijos tobulinimo programų. Ypatingo susidomėjimo sulaukė anglų, vokiečių, 

prancūzų, rusų ir italų kalbų mokymo programos. Anglų ir vokiečių kalbų žinias tobulina Kolegijos dėstytojai, 

darbuotojai, ištęstinių studijų studentai ir absolventai. Užsienio kalbų centras kartu su studentais organizuoja 

tradicinius renginius Kolegijos bendruomenei: Europos kalbų, Vokiečių kalbos ir Anglų kalbos dienas bei Kalėdinį 

kalbų vakarą gruodžio mėn. Šie renginiai yra visų laukiami ir visuomet sulaukia didelio dėmesio, nes užsienio kalbų 

dėstytojai myli savo darbą, savo dėstomas kalbas ir jų šalių kultūrą, stengdamiesi tai perteikti kiekviename 

užsiėmime ar renginyje.  
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