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DUOMENYS APIE ĮVERTINTĄ PROGRAMĄ 

 

 

 

INFORMATION ON ASSESSED STUDY PROGRAMME 

 

Name of the study programme Sociology 

State code 62405S102, 621L30001 

Study area Social Sciences 

Study field Sociology 

Kind of the study programme University studies 

Level of studies Second  

Study mode  (length in years) Full-time (2) 

Scope of the study programme in credits 120 

Degree and (or) professional qualifications 

awarded 
Master of Sociology 

Date of registration of the study programme 

State code 62405S102 - 19 of February 2007, 

under the order of the Minister of the Ministry 

of Education and Science of the Republic of 

Lithuania No. ISAK-225, state code 621L30001 

– 3 of May 2010, under the order of the 

Minister of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Lithuania No. V-635  

 

 

 

Studijų programos pavadinimas Sociologija 

Valstybinis kodas 62405S102, 621L30001 

Studijų sritis Socialiniai mokslai 

Studijų kryptis Sociologija 

Studijų programos rūšis  Universitetinės studijos 

Studijų pakopa Antroji 

Studijų forma (trukmė metais) Nuolatinė (2) 

Studijų programos apimtis kreditais 120 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė 
kvalifikacija 

Sociologijos magistras 

Studijų programos įregistravimo data 

Valstybinis kodas 62405S102 – 2007-02-19 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-

225, valstybinis kodas 621L30001 Švietimo ir 
mokslo ministro įsakymu – 2010-05-03 Nr. V-

635 
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V. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studijų programa Sociologija (valstybiniai kodai – 62405S102, 621L30001) 

vertinama teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandara 3 

3. Personalas  4 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  3 

 Iš viso:  19 

* 1 - Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 

2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3 - Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų) 

4 - Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 

<...> 

IV. SANTRAUKA 

Antros pakopos Sociologijos studijų programa pritraukia puikius studentus. Akademinis 

personalas pasižymi aukšta kvalifikacija. Tai atsispindi stipriame identitete ir geruose tarpusavio 
santykiuose su studentais. Tokius rezultatus leidžia pasiekti geras personalo ir studentų santykis, 
išvystyta materialioji bazė. Katedra pasižymi šiek tiek per didele orientacija „į vidų“. Taip pat 
vyrauja tendencija studijų programą suvokti kaip atskirų studijų dalykų sumą. Stiprus identitetas 
ir „kolektyvo dvasia“ galėtų būti sėkmingai naudojama studijų programos tobulinimui. 
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III. REKOMENDACIJOS  

1. Ekspertų grupė rekomenduoja daugiau dėmesio skirti studijų programos sandarai, ypatingai 
– kolektyvinei atsakomybei už jos vykdymą, atsižvelgiant į privalomuosius dalykus ir 
mokslinio tyrimo metodų tobulinimą. 

2. Ekspertų grupė rekomenduoja remtis tarptautinio palyginimo gairėmis; siūlo panašių 
mokslinių tyrimų interesų turinčioms ir atitinkančioms nacionalinį kontekstą katedroms, 
identifikuoti vienoms kitas bei jų studijų programų sandarą, taip pat kitas sritis naudoti 

vietiniams tikslams įgyvendinti. Tai gali paskatinti siekti formalesnių ryšių statuso. 
3. Ekspertų grupė rekomenduoja daugiau dėmesio skirti studentų pritraukimui ir jų skaičiaus 

didinimui, galbūt priimant daugiau studentų ne iš tos pačios katedros po bakalauro studijų. 
4. Ekspertų grupė rekomenduoja palaikyti aktyvesnius ryšius su absolventais ir socialiniais 

partneriais; ekspertų grupė vizito metu pastebėjo jų rodomą gerą valią ir norą padėti. 
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Paslaugos teikėja patvirtina, kad yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso1 235 

straipsnio, numatančio atsakomybę už melagingą ar žinomai neteisingai atliktą vertimą, reikalavimais.  
 

 

                                                 

1 Žin., 2002, Nr. 37-1341. 


