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Master of Psychology 
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Vertimas iš angl� kalbos

VILNIAUS UNIVERSITETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJ� PROGRAMOS 
PSICHOLOGIJA (VALSTYBINIS KODAS – 621S10001) 2014-05-22 EKSPERTINIO 

VERTINIMO IŠVAD� NR. SV4-251-2 IŠRAŠAS 

<...> 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Psichologija (valstybinis kodas – 621S10001) vertinama 
teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
�vertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 2 

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  3 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  3 

Iš viso: 16 
* 1 - Nepatenkinamai (yra esmini� tr�kum�, kuriuos b�tina pašalinti) 
2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 
3 - Gerai (sistemiškai pl�tojama sritis, turi savit� bruož�) 
4 - Labai gerai (sritis yra išskirtin�) 

IV. SANTRAUKA 

Dviej� specializacij� (edukacin�s ir sveikatos psichologijos) magistrant�ros programos 
Psichologija tikslas – rengti psichologus, kurie gal�s s�kmingai dirbti švietimo ir sveikatos 
prieži�ros institucijose. 

Sumanymas � vien� studij� program� sujungti dvi kryptis gali b�ti naudingas keliais atžvilgiais, 
ta�iau panašu, kad tai gali b�ti ir programos silpnoji vieta. Numatomi studij� rezultatai turi b�ti 
toliau tobulinami, o min�tos dvi kryptys gal�t� b�ti labiau atskirtos. Sveikatos specializacijai 
ypa� tr�ksta aiškaus savitumo. Be to, ekspert� grup� mano, kad programos tikslus ir numatomus 
studij� rezultatus reikia suformuluoti aiškiai, atsižvelgiant � tarptautines gaires. 

Kaip ekspert� grup� tur�jo galimybi� �sitikinti, programos stipri�j� pusi� yra daug. Socialiniai 
dalininkai ir absolventai nurod� šiuos, j� nuomone, svarbius programos pranašumus: geros 
teorin�s psichologijos žinios, komandoje dirban�i� psicholog� vaidmens suvokimas ir geb�jimas 
naudotis psichologinio �vertinimo priemon�mis, kurios yra b�tinos pradedant dirbti šioje srityje. 
Programos vykdytojai palaiko glaudžius ryšius su institucijomis, kurios gali pasikviesti jos 
studentus atlikti praktik� ir (arba) �darbinti absolventus. Student� praktikos laikas neseniai 
pailgintas. Be to, organizuojami podiplominiai seminarai ir pratybos, per kurias galima �gyti 
daugiau �g�dži�. 
Vis d�lto, �gyvendinant ši� program�, gal�t� b�ti naudojama daugiau psichologinio vertinimo 
priemoni�, taip pat prevencijos, intervencijos ir postvencijos metod�, taikytin� bendroms 
mokymo ir sveikatos prieži�ros sri�i� problemoms. Grup� rekomenduoja, kad sveikatos 
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psichologijos studentams d�stomi studij� dalykai b�t� labiau susij	 su sveikatingumo skatinimu, 
lig� prevencija ir pozityvi�ja psichologija. Be to, reik�t� stiprinti student� komunikacinius 
geb�jimus. Dar viena silpnoji programos pus� yra ta, kad ji neskatina student� judumo. 

Programos akademinis personalas atitinka reikalavimus ir dažnai netgi pranoksta juos. D�stytojai 
yra prieinami studentams, padeda ne tik jiems, bet ir absolventams. Rekomenduojama, kad 
d�stytojai dažniau dalyvaut� pedagogini� geb�jim� tobulinimo programose, b�t� didinamas 
judumas. 

Materiali�j� ištekli� stiprioji pus� ta, kad pastatas, kuriame �sik�r	s fakultetas, ypa� jaukus. Bet, 
atsižvelgiant � programos �gyvendinimo poreikius, patalpos gal�t� b�ti geresn�s. Studentams 
b�t� naudinga tur�ti daugiau patalp� darbui grup�mis, elgesiui steb�ti ir j� komunikaciniams 
geb�jimams lavinti. 

Pri�mimo � ši� program� sistema yra aiški ir pagr�sta; student� nubyr�jimo lygis gana žemas. 
Pagrindiniai paskait� veiklos ir student� vertinimo metodai yra tinkami, ta�iau gal�t� b�ti 
�vairesni. Tikrinant baigiamuosius darbus paaišk�jo, kad daugiau d�mesio reik�t� skirti student�
metodologiniams ir pranešim� teikimo geb�jimams. Be to, tur�t� b�ti reikalaujama, kad 
baigiamuosius darbus studentai labiau siet� su savo specializacija. Buv	 studentai nemin�jo, kad 
b�t� susid�r	 su didesn�mis problemomis ieškodami darbo; j� profesin� veikla iš esm�s atitinka 
programos teik�j� l�kes�ius. 

Vertinimo grup� pripažino, kad programos vadyba yra tinkama. Panašu, kad nuolat kalbamasi su 
studentais ir iš j� gaunamas gr�žtamasis ryšys apie studij� program�, o tai yra teigiamas dalykas. 
Ta�iau socialiniai partneriai tur�t� nuolat dalyvauti studij� programos tobulinimo procese. 
Ekspert� grup� mano, kad VU administracija turi pad�ti d�stytojams išsiaiškinti, kaip 
apskai�iuoti darbo kr�v�, kad jie gal�t� �vertinti j� realiai, metodiškai ir atsižvelgdami �
�gyvendinamos programos poreikius. 

III. REKOMENDACIJOS 

1. Studij� programos Psichologija numatomi studij� rezultatai turi b�ti toliau tobulinami. Abi 
šakos – sveikatos psichologijos ir edukacin�s psichologijos – gal�t� b�ti labiau atskirtos. 
Pageidautina, kad sveikatos psichologijos specialyb�s studij� turinys b�t� aiškesnis. 
Sveikatos psichologijos (ir mažiau – edukacin�s psichologijos) specialyb�s student�
baigiam�j� darb� temos tur�t� b�ti labiau susijusios su specializacijos sritimi. 

2. Vertinimo grup� rekomenduoja, kad sveikatos psichologijos studentams d�stom� studij�
dalykai b�t� labiau susij	 su sveikatingumo skatinimu, lig� prevencija ir pozityvi�ja 
psichologija. 

3. Reik�t� stiprinti student� komunikacinius geb�jimus, pritaikytinus bendrai ir �vairiame 
profesin�s veiklos kontekste. 

4. Tikrinant baigiamuosius darbus paaišk�jo, kad daugiau d�mesio reik�t� skirti student�
metodologiniams ir pranešim� rengimo geb�jimams ugdyti. 

5. Reik�t� išnagrin�ti, kod�l pagal Erasmus main� program� student� judumas nedidelis, o 
galimybe paimti mokslines atostogas naudojamasi nepakankamai. 
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6. D�stytojams rekomenduotina reguliariau dalyvauti pedagogini� geb�jim� tobulinimo 
programose. 

7. Reik�t� didinti student� galimybes dalyvauti judumo programose, ypa� Erasmus praktikoje. 

8. Reik�t� skirti daugiau patalp� darbui grup�mis, elgesiui steb�ti ir student� komunikaciniams 
�g�džiams lavinti. 

9. Socialiniai partneriai tur�t� reguliariau dalyvauti studij� programos tobulinimo procese. 

10. VU administracija turi pad�ti d�stytojams išsiaiškinti, kaip apskai�iuoti darbo kr�v�, kad jie 
gal�t� �vertinti j� realiai, metodiškai ir atsižvelgdami � �gyvendinamos programos poreikius. 

<…>   _____________________________

Paslaugos teik�jas patvirtina, jog yra susipažin	s su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso1 235 
straipsnio, numatan�io atsakomyb	 už melaging� ar žinomai neteisingai atlikt� vertim�, reikalavimais.  

                                                
1 Žin., 2002, Nr.37-1341. 


