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Santraukos vertimas iš angl� kalbos 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Ekonomin� politika (valstybinis kodas – 621L10005) 

vertinama teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

�vertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 3 

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  4 

4. Materialieji ištekliai 4 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  2 

Iš viso: 18 

* 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 

Programos tikslai ir studij� rezultatai  

Programa ir jos studij� rezultatai sukurti laikantis teis�s akt� reikalavim�. Remdamiesi 

savianaliz�s ataskaitoje pateikta medžiaga ir vizito metu surinkta informacija, ekspertai vis d�lto 

reiškia susir�pinim	, ar programos tikslas, numatomi studij� rezultatai ir ribota programos 

apimtis vieni kitus atitinka. Galimas tokio atitikimo nebuvimas sukuria prieštaravim	 tarp 

programos sandaros ir tokios programos �gyvendinimo. Tod�l rekomenduojama apsvarstyti kai 

kuri� programos tiksl� ir studij� rezultat� aspekt� performulavimo galimybes siekiant geriau 

išreikšti teorini� pagrind� ir empiriniais �rodymais paremt� studij� vientisum	 ugdant 

daugiadisciplininius ekonomin�s politikus specialistus-ekonomistus. Taip pat rekomenduojama 

sukurti numatom� studij� rezultat� pasiekimo vertinim	. 

Programos sandara 
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Programos sandara sukurta laikantis teis�s akt� ir VU bei Ekonomikos fakulteto reikalavim�. 

Ekonomin�s politikos programos sandara, apskritai, yra patenkinamo lygio, bet b�tini žym�s 

patobulinimai. Rekomenduojama perži�r�ti programos sandar	, programos tikslus ir numatomus 

studij� rezultatus j� atitikimo labai ribotai programos apim�iai atžvilgiu. Programos sandaros 

orientacija turi b�ti aiškesn�: teorin� vs. praktin� programos orientacija. Sukurta programos 

sandaros versija ken�ia nuo aiškios orientacijos tr�kumo ir tai taip pat atspindi teorini�, 

metodologini� ir praktinio pob�džio kurs� sud�tis. Programos sandarai taip pat b�dingas silpnas 

tarptautiškumas ir s�kmingos užsienio patirties kuriant ir vykdant ekonomin�s politikos krypties 

studij� programas analiz�s nebuvimas.  

Personalas  

Akademinio personalo sud�tis Ekonomin�s politikos studij� programoje atitinka antrosios 

pakopos studij� program� reikalavimus. Ekonomin�s politikos programos vykdyme 

dalyvaujantis personalas yra gerai pasireng
s ir turi ger	 programos vykdymo ir tobulinimo 

potencial	. Dauguma d�stytoj� aktyviai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, �skaitant ir 

taikomuosius tyrimus. VU ir Ekonomikos fakultetas sudaro geras s	lygas akademinio personalo 

profesin�s ir akademin�s kvalifikacijos tobulinimui ir skatina d�stytojus aktyviai dalyvauti 

tarptautiškumo procese.  

Materialin� baz� ir mokymosi ištekliai  

VU ir Ekonomikos fakultetas sudaro pakankamai geras materialines s	lygas Ekonomin�s 

politikos programos vykdymui ir tobulinimui. Studentai turi ger	 prieig	 prie reikaling�

mokymosi ištekli� per VU ir Ekonomikos fakulteto elektronin
 sistem	. Sukurtos aiškios 

student� praktikos organizavimo taisykl�s ir medžiaga, socialiniai partneriai dalyvauja šiame 

procese Ekonomikos fakulteto lygyje.  

Studij� procesas ir student� vertinimas 

Studij� proceso organizavimas palaiko Ekonomin�s politikos programos �gyvendinim	. Taikomi 

mokymo metodai, vertinimo b�dai ir mokomoji medžiaga, apskritai, yra tinkami, ta�iau 

rekomenduojamas mokymo metod� tobulinimas. Studentai yra gerai informuoti apie visus 

reikalavimus, kuri� jiems teks laikytis studij� proceso metu. Nuolatinis mokymo metod�

tobulinimas rekomenduojamas, ypa� atsižvelgiant � tai, kad studij� procesas labai intensyvus, o 

student� grup�s pagal bazinio išsilavinimo lyg� yra mišrios. VU ir Ekonomikos fakultetas 

užtikrina student� akademin�s ir socialin�s veiklos param	 ir skatina studentus dalyvauti 

tarptautinio mobilumo programose. Rekomenduojama apsvarstyti galimybes padaryti program	

lanksten
 si�lant papildomas programos tarptautiškumo galimybes bendradarbiaujant su 

socialiniais ir tarptautiniais partneriais (pvz., praktika tarptautin�se �mon�se ir organizacijose, 

dalyvavimas tarptautin�se studij� programose ir pan.).  

Programos vadyba  

Ekonomin�s politikos programos vykdymo ir tobulinimo procesas vyksta universiteto ir 

fakulteto strukt�roje laikantis nustatyt� taisykli� ir reikalavim�. Programos vadyba, apskritai, yra 

patenkinamo lygio, bet b�tini esminiai patobulinimai. Primygtinai rekomenduojama teisingai 

taikyti PDCA cikl	 (planuok-daryk-tikrink-veik) programos vykdyme ir tobulinime. Siekiant 
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giliau steb�ti Ekonomin�s politikos programos vykdymo ir tobulinimo proces	, rekomenduojama 

sustiprinti programos komiteto darb	, kuris turi aktyviai �traukti vis� socialini� dalinink�

atstovus. Programos komiteto pos�džiai turi vykti reguliariai ir fakulteto vadovyb� turi b�ti 

informuojama apie diskusij� rezultatus ir komiteto sprendimus. Patartina nuolat analizuoti 

programos finansin� pelningum	. Programos vadybos sistema tur�t� apimti tam tikras programos 

ir jos sandaros tarptautiškumo priemones. 

  

III. REKOMENDACIJOS 

1. Turi b�ti skiriama daugiau d�mesio tiksl�, numatom� studij� rezultat� ir programos sandaros 

vientisumo gerinimui, norint pasiekti vis� apsibr�žt� tiksl� ir studij� rezultat� labai ribotos 

apimties programoje , t.y. trys semestrai ir 90 ECTS kredit�.   

2. Turi b�ti aiškiai apibr�žta programos orientacija tam, kad b�t� galima sukurti tinkamus 

r�mus programos sandaros tobulinimui (pvz., teorin� ir praktin� orientacija). Studij� dalyk�

sud�tis ir j� turinys turi b�ti perži�r�ti po to, kai bus aiškiai apibr�žta programos orientacija.  

3. Programos sandara turi remtis išsamia tarptautin�s ekonomin�s politikos krypties studij�

program� k�rimo ir vykdymo patirties analize.  

4. Atsižvelgiant � tai, kad magistrinio darbo vaidmuo programos sandaroje yra reikšmingas, 

rekomenduojama apsvarstyti galimybes sistemingiau teikti kiekybini� ir kokybini� tyrimo 

metod� taikymo žinias ir geb�jimus.  

5. Norint pagerinti programos sandaros lankstum	, rekomenduojama skirti daugiau d�mesio e-

kurs� k�rimui ir �gyvendinimui, ypa� bendradarbiaujant su užsienio d�stytojais ir d�stytojais 

iš kit� fakultet� ir universitet�.  

6. Reikia skirti d�mesio nuolatiniam inovatyvi� mokymo metod� k�rimui ir �gyvendinimui.  

7. Fakulteto nariai ir studentai tur�t� labiau dalyvauti mobilumo programose ir tarptautiniuose 

tyrim� tinkluose. Turi b�ti pagerintas programos tarptautiškumas.  

8. Daug d�mesio turi b�ti skiriama programos vadybos gerinimui, sistemingai vis� programos 

socialini� dalinink� gr�žtamojo ryšio analizei ir programos sandaros tarptautin�s dimensijos 

gerinimui. Primygtinai rekomenduojama teisingai taikyti  PDCA cikl	 (planuok-daryk-

tikrink-veik) programos vykdyme ir k�rime. 

9. Programos vykdymas ir k�rimas tur�t� b�ti susietas su Ekonomikos fakulteto pl�tros planu ir 

fakulteto bei katedr� finansin�mis galimyb�mis.  


