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DUOMENYS APIE ĮVERTINT Ą PROGRAMĄ

Studijų programos pavadinimas Viešoji teisė

Valstybinis kodas 621M90029

Studijų sritis Socialiniai mokslai

Studijų kryptis Teisė

Studijų programos rūšis Universitetinės studijos

Studijų pakopa Antroji

Studijų forma (trukmė metais) Nuolatinė (l,5)

Studijų programos apimtis kreditais 90

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė Teisės magistraskvalifikacij a

Studijų programos įregistravimo data 2012-07-11

INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME

Title of the study programme Public Law

State code 621M90029

Studyarea Social Sciences

Study field Law

Type of the study programme University studies

Study cycle Second

Study mode (length in years) Full-time (1,5)

Volume of the study programme in credits 90

Degree and (or) professional qualifications Master of Lawawarded

Date of registration of the study programme 11-07-2012
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V. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS

Vilniaus universiteto studijų programa Viešoji teisė (valstybinis kodas - 621M90029) vertinama
teigiamai.

Eil. Vertinimo sritis Srities

Nr. įvertinimas,

balais"

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 4

2. Programos sandara 3
,..,

Personalas 3j.

4. Materialiej i ištekliai 4
5. Studijų eiga ir jos vertinimas 4

6. Programos vadyba 3
Iš viso: 21

'" I - Nepatenkinamai (yra eSm1l11Ųtrukumų, kUrIUOS būtina pašalinti)
2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti)
3 - Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų)
4 - Labai gerai (sritis yra išskirtinė)
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IV. SANTRAUKA

Magistrantūros studijų programa Viešoji teisė yra skirta teisės bakalauro laipsnį tunntiems
studentams. Šios programos tikslas - parengti studentus mokslo tiriamajai veiklai arba išugdyti
aukštos kvalifikacijos specialistus, kurių specializacija - viešoji teisė. Programos tikslai ir
numatomi studijų rezultatai yra pakankamai gerai apibrėžti ir iš esmės aiškūs. Konkretesni šios
programos tikslai apima gilias ir sudėtingas teisines žinias, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus,
profesinę praktiką ir etinių principų žinojimą. Daugelis modulių apima ES dimensiją ir konstitucinę
teisę.

Dėstomi dalykai, tiek privalomieji, tiek pasirenkamieji, apima plačią viešosios teisės snų. Šios
programos absolventai, atrodo, yra gerai pasirengę dirbti kvalifikuotą darbą viešajame sektoriuje. Ši
programa atitinka viešojo sektoriaus poreikį turėti aukštos kvalifikacijos specialistus teismų
sistemoje ir valstybės įstatymų leidėjus. Jie turės žinių ir įstatymų kūrimo srityje.

Privalomi šios magistrantūros studijų programos elementai yra pakankamai platūs, kad apimtų
pagrindines viešosios teisės dalis. Dalykai yra skirti apsaugoti, kaip sakoma, "viešąjį interesą".
Perspektyva nėra siaura "provalstybinė"; subalansuotai apimamos piliečių teisės. Pasirenkamieji
dalykai suteikia studentams galimybę specializuotis atsižvelgiant į jų poreikius. Pasirenkamieji
dalykai, atrodo, yra daugiau taikomojo pobūdžio.



Akivaizdu, kad šios studijų programos pavadinimas ir turinys yra gerai susieti SU numatomais
studijų rezultatais, kurie atitinka magistrantų parengimo lygį, kurio tikimasi. Studentai į mokslinius
tyrimus orientuotoje aplinkoje yra skatinami siekti tyrimų kokybės savo darbe.

Programos dėstytojų kvalifikacija, turint omenyje jų akademinius ir profesinius įgūdžius, yra labai
aukšta.

Ši studijų programa padės studentams gerai pasirengti būsimam darbui arba tolesnėms,
doktorantūros studijoms.

Galėtų tobulinami šie magistrantūros programos aspektai:

Magistrantūros studijų programos Viešoji teisė apimtis vertinama pagal privalomuosius dalykus. Tie
dalykai tam tikru laipsniu apima pagrindinius viešosios teisės dalykus, svarbius aukštesnės pakopos
studijoms. Pasirenkamieji dalykai suteikia kiekvienam studentui galimybę specializuotis
konkrečioje srityje. Sunku rasti loginį pasirinkimo paaiškinimą visais atvejais, kai dalykas
priskiriamas greičiau privalomiesiems nei pasirenkamiesiems.

Požiūris į programos sandarą turėtų būti labiau holistinis. Reikėtų persvarstyti dalykų priskyrimo
privalomiesiems motyvus.

Europos kokybės užtikrinimo programoje pabrėžiama mokymo kokybė, ypač siekiant pereiti "nuo
mokymo prie mokymosi" ir prie gebėjimais pagrįstų numatomų studijų rezultatų. Todėl turi būti
akivaizdu, kad universitete įdiegta į didaktiką orientuota (mokymo kokybės) skatinimo procedūra,
kuria plačiai naudoj amasi.
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III. REKOMENDACIJOS

1. Pageidautina, kad privalomieji ir pasirenkamieji dalykai būtų griežčiau atskirti siekiant užtikrintai
išvengti dubliavimosi su bakalauro programomis; be to, gali prireikti aiškiai išryškinti konstitucinės
teisės ir žmogaus teisių aspektus, 0 ne tik įtraukti šiuos teisės aspektus į modulius.

2. Akivaizdu, kad šios programos dėstytojai yra aukštos akademinės ir profesinės kvalifikacijos.
Kadangi daugelis dėstytojų yra profesionalai, siekiant užtikrinti didaktinius gebėjimus, svarbu
sukurti holistinę kokybės užtikrinimo procedūrą, ypač skatinant į studentus orientuotą mokymąsi,
kad būtų pasiekti į gebėjimus orientuoti studijų rezultatai. Tuo tikslu gali būti naudinga užtikrinti
platų dalyvavimą "mokyti dėstytojus" (teach-the-teacher) programoje".

3. Į šią studijų programą galėtų būti aktyviau įtraukiami socialiniai dalininkai, be to, reikėtų taikyti
veiksmingesnes procedūras, skirtas informacijai apie absolventų integraciją į darbo rinką rinkti.
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