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V. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS
Vilniaus universiteto studij programa Angl ir rus kalbos (valstybinis kodas – 612Q10001)
vertinama teigiamai.
Eil.
Vertinimo sritis
Srities
vertinimas,
balais*
Nr.
1.
Programos tikslai ir numatomi studij rezultatai
3
2.
Programos sandara
3
3.
Personalas
4
4.
Materialieji ištekliai
3
5.
Studij eiga ir jos vertinimas
3
6.
Programos vadyba
3
Iš viso:
19
* 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 )
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IV. SANTRAUKA
Bakalauro studij programa Angl ir rus kalbos, kuri vykdo Vilniaus universiteto Užsienio
kalb institutas, siekia lavinti bendravimo angl ir rus kalbomis geb jimus, kad jis atitikt
Bendr j Europos kalb metmen (CEFR) C1–C2 lygius, ir student praktinius vertimo raštu ir
žodžiu geb jimus bei lingvistini tyrim geb jimus. Studij programos d stytojai turi aiški
nuomon apie tai, ko jie nori pasiekti, o studentai labai gerai žino numatomus studij rezultatus
ir reikalavimus. Studij programa taip pat aiškiai pagr sta daugiakalbi profesional poreikiu
Lietuvos darbo rinkoje. Didel studij programos dalis skiriama praktiniam darbui, kur sudaro
rus ir angl kalb studijos, o paskutiniuose dviejuose studij kursuose daugiau d mesio
skiriama vertimams raštu. Vis d lto n ra vertimo žodžiu kurs . Kadangi lingvistika dažniausiai
d stoma per angl kalbos paskaitas, o rus ir angl kalb lingvistin s tradicijos skiriasi,
Institutas gal t daugiau d mesio skirti lingvistikos d stymui abiem kalbomis, kad analiz s
metodai ir keliami klausimai b t labiau suderinti. Kadangi pagrindinis studij programos
tikslas – rengti absolventus, puikiai mokan ius angl ir rus kalbas, b t geriau pakeisti laipsnio
pavadinim iš lingvistikos bakalauro taikomosios lingvistikos bakalaur , net jeigu bakalauro
darb kokyb yra aukšta ir jie orientuoti lingvistik . Apskritai studij programos apimtis yra
pakankama studij rezultatams pasiekti ir ji yra gana s kminga.
Studij program vykdo patyr s ir aukštos kvalifikacijos akademinis personalas, turintis
atitinkamus mokslinius laipsnius, bei pasižym j lektoriai praktikai, tarp kuri yra gimtakalbi .
Studij kokyb s vertinimo centras

Tai labai didelis užsienio kalbos studij programos pranašumas. Nors imamasi priemoni
personalo tobul jimui skatinti, atrodo, kad didelis d stymo kr vis ir finansin s konferencij
užsienyje s naudos šiek tiek kliudo šiai iniciatyvai. Rekomenduojama ateityje administruojant
studij program užtikrinti galimyb darbuotojams gauti akademines atostogas.
Stojan i j pri mimo studij program balai – pakankamai aukšti, tai rodo, kad studij
programa populiari tarp geriausi abiturient . Studij procesas ir student vertinimas apima
student ir personalo akademinio ir dalykinio bendradarbiavimo skatinim bei prasming
laisvalaik . Be to, Institutas teikia akademin param interneto svetain je, kur studentai gali
užduoti su akademiniais reikalais susijusius klausimus. Studentai gali dalyvauti Erasmus main
programoje, ta iau, deja, Institutas neturi partneri angliškai kalban iose šalyse. Nors studij
programoje kreipiamas d mesys profesinio gyvenimo poreikius, studijose studentams tur t
b ti suteikta daugiau profesin s specializacijos galimybi . Siekiant vesti specializacij , gali tekti
sukurti modulini studij sistem , kuri taikoma visame likusiame Vilniaus universitete. Instituto
materialieji ištekliai – geri, nors studentai nor t daugiau knyg , nes dabar jie turi jomis dalytis,
ir kartais kyla sunkum d l paskait tvarkaraš io, nes studentai turi t pa i dien vykti iš vienos
vietos kit .
Ši studij program iš kit
bendruomen s nuomon .

labiausiai išskiria jautrus reagavimas

student

ir platesn s
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III. REKOMENDACIJOS
1. Rekomenduojama pakeisti laipsnio pavadinim iš lingvistikos bakalauro taikomosios
lingvistikos bakalaur , nes jis tiksliau atspind t studij programos turin ir studij
rezultatus.
2.

diegti modulin studij sistem , kaip tai daroma visame likusiame universitete, kad
studentams b t lengviau studijuoti kit studij dalyk studij modulius.

3. Daugiau d mesio skirti lingvistikos d stymui dviem kalbomis, pavyzdžiui, parengti
teorin , lyginam j kurs , kuriame b t nagrin jamos temos, kuriose rus ir angl kalbos
kelia skirtingus išš kius. Jis b t naudingas rašant baigiam j darb , nes daugelyje
bakalauro baigiam j darb nagrin jamos lyginamosios temos. Jis taip pat pagerint
student bendr lingvistin supratim , jeigu abi kalbas b t žvelgiama iš tos pa ios
lingvistin s perspektyvos, o ne kaip atskirus vienetus su savo tradicijomis.
4. Institutas gal t sigyti daugiau šiai studij programai skirt vadov li ir literat ros, kad
visi studentai tur t pakankamai studij medžiagos.
5. Parengti studento vadov , kuriame b t paaiškinta studij programos strukt ra ir tikslai,
studento studij eiga studij programoje ir karjeros galimyb s bei kvalifikacijos
reikalavimai (pavyzdžiui, mokytojams). Jis b t naudingas student akademinei ir
profesinei orientacijai bei pažangai.
6. Institutas tur t pam ginti užmegzti ryšius su partneriais iš Jungtin s Karalyst s (JK), nes
studentams tr ksta galimybi dalyvauti mainuose su JK universitetais.
7. Gretutin s studijos tur t b ti labiau specializuotos (apskaita, logistika, IT ir pan.).
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8. Užtikrinti personalui galimyb gauti akademines atostogas, kurios b t suteikiamos
daugiau darbuotoj , skaitant jaunesniuosius darbuotojus. Šiuo metu ši galimyb ribota
d l gana didelio d stymo kr vio.
9. T sti praktik kviestis anglakalbius d stytojus iš užsienio.
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______________________________
Paslaugos teik jas patvirtina, jog yra susipažin s su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
235 straipsnio, numatan io atsakomyb už melaging ar žinomai neteisingai atlikt vertim ,
reikalavimais.

Vert jos rekvizitai (vardas, pavard , parašas)

Studij kokyb s vertinimo centras

