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

programa Angl

ir kita užsienio kalba (valstybinis kodas –

612Q10004) vertinama teigiamai.
Eil.

Vertinimo sritis

Srities
vertinimas,

Nr.

balais*

1.

Programos tikslai ir numatomi studij rezultatai

2

2.

Programos sandara

2

3.

Personalas

2

4.

Materialieji ištekliai

3

5.

Studij eiga ir jos vertinimas

3

6.

Programos vadyba

2
Iš viso:

14

* 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

Pagrindiniai teigiami kokyb s aspektai:

1. Filologinio lygmens dviej užsienio kalb mok jimas suteikia absolventams pranašum
darbo rinkoje, kur šie geb jimai šiuo metu tampa vis reikalingesni, ir kartais yra
vertinami geriau nei apibr žti profesiniai g džiai, kurie kitu atveju b t lemiamas
veiksnys darbo pokalbyje.
2. d stytojus galima laisvai kreiptis, jie yra labai atsidav profesiniu atžvilgiu (ypa t
pabr ž studentai).
3. Elektronini bibliotekos ištekli (ypa elektronini knyg ) ir duomen bazi kokyb
gera.
4. Geras lingvistikos srities lygis.
5. D stytoj ir student s veika labai aktyvi; student nuomon išklausoma.
6. Programa atitinka teisinius reikalavimus.
7. D stytojai aktyviai dalyvauja main programose ir skaito paskaitas visame pasaulyje.
8. D stytojai reguliariai tobulina savo didaktinius geb jimus.
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9. Auditorij ir kabinet vairov prisideda prie studij eigos veiksmingumo; auditorij
skai ius pakankamas.
10. Katedros turi savo specializuotas bibliotekas.
11. Studentai ir darbuotojai gali naudotis nemokamu internetu.
12. Programa populiari tarp stojan i j .
13. Studentai turi atstov visuose Instituto valdymo organuose; jie dalyvauja judumo
programose ir vairiuose kult riniuose renginiuose (susijusiuose su ispan kalba).
14. Student vertinimo sistema aiški ir tinkama.
15. Socialiniai partneriai aktyviai dalyvauja tobulinant program ir teigiamai atsiliepia apie
b sim student konkurencingum , ypa turizmo rinkoje.
Ekspert grup s pasteb tos pagrindin s silpnyb s:

1. Išp stas strukt r , kurios r pinasi tik 220 student , tinklas kuria atsakomyb s sri i
dubliavim si ir tampa neaišku, kuri strukt ra atsakinga už konkre i programos
prieži ros srit .
2. Savianaliz s suvestin s kokyb gana žema; tai susij su teksto lingvistine kokybe,
rašybos klaidomis – visa tai neatitinka universitetinio lygio kalbin s išraiškos
reikalavim ; savianaliz s suvestin s reng jai negalvojo apie skaitytojus (tr ksta
išsamumo lentel se).
3. Savianaliz s suvestin je informacija išd styta chaotiškai; ECTS kredit
nesuderinamumas su b simo darbo profiliu (pvz., vert j atveju).
4. Ispan kalbos dominavimas studij programoje, kurioje angl kalba yra pagrindin .
Antrosios užsienio kalbos statusas n ra aiškiai apibr žtas, atsižvelgiant Europos
darbo rinkos poreikius.
5. Programos abiej kalb moduliuose pastebimas pasikartojantis turinys.
6. D stytoj su atitinkamu mokslo laipsniu skai ius yra mažiau nei pus , tod l d stytoj
kvalifikacija yra tik iš dalies tinkama; jau iama, kad vis dar vyksta programos
d stytoj kaita.
7. Kai kuri d stytoj pernelyg didelis darbo kr vis gali tur ti neigiamos takos d stymo
kokybei ir numatom studij rezultat siekimui.
8. Personalo profesiniam tobulinimuisi tr ksta finansini ištekli .
9. Visi d stytojai nepakankamai dalyvauja tiriamojoje veikloje.
10. D stytojai nebuvo pasireng susitikimui su Ekspert grup s nariais; kai kurie netgi
nepasirod susitikime.
11. Kompiuterin ranga šiek tiek pasenusi. Demonstravimo rangos kiekis ir kokyb
nepakankama.
12. Studentai n ra tikri d l galutin s kvalifikacijos, kuri bus suteikta jiems baigus
studijas; jie gali tik tis gauti dvigub diplom . Tai reiškia, kad ispan kalbos statusas
neaiškus.
13. Studentai susidar klaiding sp d , kad pabaig studijas jie bus konkurencingi
vertim rinkoje.
14. Studentai nepakankamai supažindinami su bibliotekos galimyb mis.
15. Studentai n ra patenkinti kai kuriais „Erasmus“ main programos universitetais.
16. D stytoj tyrim publikacij skai ius maž ja ir jos nereguliarios.
17. Tr ksta koordinavimo ir veiksmingos komunikacijos tarp programos vadovyb s,
katedros ir Programos komiteto.
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III. REKOMENDACIJOS

1. Reik t vengti tam tikro atsakomyb s sri i dubliavimosi tarp Instituto strukt r .
2. Pagrindin s atsakomyb s sritys tur t b ti priskirtos konkre ioms Instituto strukt roms;
pagrindin atsakomyb už vien konkre i srit tur t tekti tik vienai strukt rai.
3. Savianaliz s suvestin s teksto kalbos kokyb reik t stipriai pagerinti, neatidumo atvej
tur t b ti išvengta; taip pat reik t pašalinti teksto strukt ros suderinimo ir nuoseklumo
tr kumus.
4. Geb jim lentel je pirmiausia turi b ti nurodyti bendrieji geb jimai, o po j – dalykiniai
geb jimai.
5. Sociolingvistika, psicholingvistika, pragmatin lingvistika, kognityvin lingvistika
patenka lingvistikos srit , tod l visos tur t b ti išvardytos prie lingvistini geb jim .
6. Rekomenduojama informuoti studentus, kad norint tapti vert jais jiems reikia tolesni
speciali j studij , nes 3 ECTS kredit už „Vertimo teorij “ ir 8 ECTS kredit už
„Vertimo praktik “ nepakanka profesionalaus vert jo kvalifikacijai.
7. Antrosios užsienio kalbos statusas tur t b ti apibr žtas aiškiau, atsižvelgiant Europos
darbo rinkos poreikius. Programos tapatumas tur t b ti aiškesnis siekiant išvengti
ispan kalbos dominavimo angl kalbos studij programoje.
8. Studentai tur t b ti geriau informuoti apie bibliotekos galimybes ir funkcijas.
9. Reik t atidžiau rinktis „Erasmus“ main partnerius, kurie nagrin ja tas pa ias temas
abiej kalb moduliuose.
10. Student praktikos formos tur t labiau atitikti pagrindines j b sim darb funkcijas.
11. D stytoj tiriamoji veikla tur t b ti skatinama ir tapti reguliaresn .
12. Reik t siekti student ir d stytoj skai iaus santykio pusiausvyros, kad turint optimal
d stytoj skai i b t išlaikyta gera d stymo kokyb ir ekonomiškumas.
13. Reik t pašalinti besikartojan ias temas abiej kalb moduliuose.
14. Reik t daugiau atnaujintos programin s rangos; nešiojam j kompiuteri skai i
reik t gerokai padidinti arba paskatinti studentus atsinešti savo kompiuterius; turi b ti
pasir pinta elektros lizd skai iumi ir bevielio interneto kokybe.
<...>
___________________________________
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