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Santraukos vertimas iš angl kalbos
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V. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS
Vilniaus universiteto studij

programa Azijos studijos (valstybinis kodas – 612U71001)

vertinama teigiamai.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vertinimo sritis

Programos tikslai ir numatomi studij rezultatai
Programos sandara
Personalas
Materialieji ištekliai
Studij eiga ir jos vertinimas
Programos vadyba
Iš viso:

Srities
vertinimas,
balais*
4
4
4
4
4
4
24

* 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

Ši programa yra puiki visais aspektais. Programos sandara yra pakankamai gera atsižvelgiant
tai, kad šalis, kurioje ji yra vykdoma, yra palyginti maža ir neseniai atgavusi nepriklausomyb ir
tod l neturi pakankami resurs . Be to, dauguma orientalistikos studij dalyk prad ta d styti
neseniai. Nors Azijos studij programos prad tos d styti ir kituose Lietuvos universitetuose,
Vilnius universitete d stoma programa tur t b ti laikoma pagrindine šalyje d stoma tradicine
orientalistikos studij ir šiuolaikini Azijos studij programa. Tai vienintel programa šalyje,
kuri apima visus Azijos regionus nuo Vidurini j Ryt iki Ryt Azijos. Ji yra internacionalin ,
nes visi d stytojai ir studentai gali bendrauti užsienio kalbomis.

Programos d stytojai yra labai kvalifikuoti ir atsidav , o student poži ris studijas ir akademin
aplink yra labai teigiamas. Program palankiai vertina ir socialiniai dalininkai bei darbdaviai.
Programos materialioji baz ir studij aplinka vertinama labai gerai, vis pirma d l to, kad
studijos vyksta senuosiuose universiteto r muose. Bibliotekos resursai pakankami, dauguma j
gauti iš r m j . Atsižvelgiant

šios programos nacionalin svarb , reik t skirti daugiau l š

Studij kokyb s vertinimo centras

15

naujausiai literat rai apie Azij sigyti.

Šios programos s km iš dalies nul m tai, kad jos administravim vykdo nedidel ir

ši

program orientuota institucija – Orientalistikos centras. Šis centras tur t b ti vertinamas kaip
vienas pagrindini Vilniaus universiteto humanitarini moksl institucij , tod l svarbu išsaugoti
jo kaip nepriklausomos institucijos status ir apr pinti kuo geresniais materialiais ir finansiniais
ištekliais. D stytoj ir student mobilumui reikia daugiau l š , nes Azijos studijos ir moksliniai
tyrimai

tikslin se šalyse trunka ilg laik . Padedant ir remiant universiteto administracijai šiuos tikslus
galima pasiekti.

III. REKOMENDACIJOS

1. Išlaikyti dabartin Orientalistikos centro administravimo strukt ros lygmen (status quo).
2. Padidinti bibliotekos leidini apie Azij išteklius, siekiant, kad turimi ištekliai b t nuolat
atnaujinami.
3. Apsvarstyti galimyb padidinti student mobilum

tikslines šalis.

4. Kiek manoma labiau padidinti akademinius mainus su kitais Azijos studij centrais.
5. Ieškoti galimybi

darbinti absolventus priva iame komerciniame sektoriuje.

<...>
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