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Santraukos vertimas iš angl� kalbos 

V. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Lazerin� fizika ir optin�s technologijos (valstybinis kodas 
– 621F30002) vertinama teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
�vertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 4 

2. Programos sandara 4 

3. Personalas  4 

4. Materialieji ištekliai 4 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas  4 

6. Programos vadyba  3 

Iš viso: 23 
* 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 

Lazerin�s fizikos ir optini� technologij� studij� programa yra viena iš svarbi�, 
reikaling� ir darbo rinkos remiam� Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto antrosios pakopos 
studij� program�. 

Ši studij� programa suteikia išsami� magistrinio lygio fizikos žini� ir akivaizdžiai 
pateisina fizikos magistro laipsnio suteikim�. Studij� programos sandara yra gerai apgalvota, 
programa atitinka aukšt� tarptautin� mokslo lyg�. 

Lazerin�s fizikos ir optini� technologij� programai �gyvendinti skirtos laboratorijos
dešimties met� laikotarpiu, ypa� paskutiniaisiais metais, buvo iš esm�s tobulinamos. Jos yra 
labai aukšto lygio netgi palyginus su tarptautine praktika. Ši� magistrant�ros program�
�gyvendinantis akademinis personalas yra labai kompetentingas ir motyvuotas. Programos 
sandara vertinama labai gerai; dalykai iš esm�s nesikartoja ir n�ra kit� aiškiai pastebim�
tr�kum�. Paskaitos gerai organizuotos – jos vyksta du kartus per savait	, taigi kitomis dienomis 
studentai turi galimyb	 rašyti baigiam�j� darb�. Visi studentai yra strop�s, gerai nusimanantys ir 
gebantys dirbti mokslini� tyrim� grup�se. 

Visa mokomoji medžiaga yra prieinama lietuvi�, taip pat ir angl� kalba. 

Baigiamieji darbai dažniausiai yra tinkamo mokslinio lygio, kartais labai geri. Netgi ši�
dokument� strukt�ra rodo savybes, kurios gerai atitinka geriausius tarptautin�s leidybos 
standartus. 

Ekspert� grup�, nepaisant palankaus Lazerin�s fizikos ir optini� technologij� antrosios 
pakopos programos vertinimo, jos vadovams pateikia kelet� rekomendacij�. 
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gyvendinant ši� program�, reik�t� pasistengti padidinti student� judum� ir apsikeitim�
d�stytojais. Judumas vis dar mažas. Yra �vairi� priemoni� šiai problemai išspr	sti, pavyzdžiui, 
ERASMUS stipendijos, mokslini� tyrim� projektams skirtos l�šos ir institucij� dvišaliai 
susitarimai. Programos vadovai tur�t� ištirti visas kitas galimas mažo judumo priežastis ir 
priemones judumui padidinti. 

Programos vadovai tur�t� ir toliau stengtis d�styti dalykus angl� kalba. Tai tur�t� b�ti 
daroma, kai student� grup�je yra keletas užsienie�i�. Šiuo atžvilgiu programa gal�t� b�ti 
reklamuojama kaip galinti pasi�lyti paskaitas ir praktin� kurs� angl� kalba. Be to, primygtinai 
raginama pasikviesti daugiau atvykstan�i�j� d�stytoj� ir mokslinink�. Pagaliau ir studentams 
tur�t� b�ti suteikta galimyb� pristatyti seminar� ar konferencij� angl� kalba 

Viena iš svarbiausi� programos tvarumo išsaugojimo prielaid� yra jos vidinis kokyb�s 
užtikrinimas. Tod�l rekomenduojama, kad Lazerin�s fizikos ir optini� technologij� studij�
programos vadovai sukurt� uždar� ir išsami� kokyb�s užtikrinimo ir kokyb�s kontrol�s sistem�. 
Programos vadovai palaiko tamprius ryšius su socialiniais dalininkais, ta�iau nepanašu, kad šie 
dalyvaut� kuriant program�. Kokyb�s užtikrinimo sistema tur�t� apimti visus programos 
tobulinimo, personalo atnaujinimo ir tolesnio j� mokymo klausimus, materialiuosius išteklius ir 
visus kitus studij� proceso aspektus. Ši kokyb�s užtikrinimo sistema tur�t� b�ti sujungta su 
Fizikos fakulteto ir Vilniaus universiteto sistemomis. 

<...> 

III. REKOMENDACIJOS 

1. Šios programos vadovai tur�t� pasistengti padidinti judum� ir apkeitim� darbuotojais ir ypa�
studentais. Šiam tikslui galima pasinaudoti �vairiomis priemon�mis, pavyzdžiui, ERASMUS 
stipendijomis, mokslini� tyrim� projektams skiriamomis l�šomis, dvišaliais institucij�
susitarimais ir t. t. 

2. 
gyvendinant ši� program� tur�t� b�ti ir toliau didinamos pastangos d�styti dalykus angl� kalba. 
Tai tur�t� b�ti daroma, kai student� grup�je yra užsienie�i�. Šiuo atžvilgiu programa gal�t� b�ti 
reklamuojama kaip galinti pasi�lyti paskaitas ir praktin� kurs� angl� kalba. Be to, primygtinai 
raginama pasikviesti daugiau atvykstan�i�j� d�stytoj� ir mokslinink�. Pagaliau ir studentams 
tur�t� b�ti suteikta galimyb� pristatyti seminar� ar konferencij� angl� kalba. 

3. Viena iš svarbiausi� programos tvarumo išsaugojimo prielaid� yra jos vidinis kokyb�s 
užtikrinimas. Tod�l rekomenduojama, kad programos vadovai sukurt� uždar� ir išsami� kokyb�s 
užtikrinimo ir kokyb�s kontrol�s sistem�. Ji tur�t� apimti visus programos tobulinimo, personalo 
atnaujinimo ir tolesnio j� mokymo klausimus, materiali�j� ištekli� perži�r� ir visus kitus studij�
proceso aspektus. Ši kokyb�s užtikrinimo sistema tur�t� b�ti sujungta su Fizikos fakulteto ir 
Vilniaus universiteto sistemomis. 

4. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai gal�t� b�ti labiau strukt�ruoti ir pateikti lentel�s 
forma kaip ir kit� program�. Tai palengvint� perži�r� ir dalyko identifikavimo proces� pagal 
numatyt� login	 sek� „tikslai“ – „numatomi studij� rezultatai“– „dalykai“. 
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