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DUOMENYS APIE �VERTINT� PROGRAM�

Studij� programos pavadinimas  Socialin� politika 

Valstybinis kodas 621L40001 

Studij� sritis socialiniai mokslai 

Studij� kryptis socialin� politika 

Studij� programos r�šis  universitetin�s 

Studij� pakopa antroji 

Studij� forma (trukm� metais) nuolatin�s (1,5) 

Studij� programos apimtis kreditais 90 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesin�
kvalifikacija

socialin�s politikos magistras 

Studij� programos �registravimo data   1997 m. balandžio m�n. 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME 

Title of the study programme Social Policy 

State code 621L40001 

Study area Social Sciences 

Study field Social Policy 

Type of the study programme University studies 

Study cycle Second cycle 

Study mode (length in years) Full-time (1,5) 

Volume of the study programme in credits 90 

Degree and (or) professional qualifications 
awarded 

Master in Social Policy 

Date of registration of the study programme April 1997 

© Studij� kokyb�s vertinimo centras 
The Centre for Quality Assessment in Higher Education 



Vertimas iš angl� kalbos

VILNIAUS UNIVERSITETO PIRMOS PAKOPOS STUDIJ� PROGRAMOS 
SOCIALIN� POLITIKA (VALSTYBINIS KODAS – 621L40001) 2014-11-05 

EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVAD� NR. SV4-517 IŠRAŠAS 

<...> 

VI. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Socialin� politika (valstybinis kodas – 621L40001) 

vertinama teigiamai.  

Eil. 
Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
�vertinimas, 

balais* 
1. Programos tikslai ir numatomi studij� rezultatai 2

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  3 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas 3

6. Programos vadyba  2 

Iš viso: 15 
* 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�)

<...> 

V. SANTRAUKA 

Socialin� politika yra antrosios pakopos studij� programa, �gyvendinama Vilniaus universiteto

Filosofijos fakultete. Tai yra pirmasis šios programos išor�s vertinimas. 

Pagrindin�s teigiamos programos savyb�s: 

1. Ši programa sukurta nustatytiems darbo rinkos poreikiams tenkinti; programos sandara, 

tikslai ir numatomi studij� rezultatai padeda rengti studentus šiai nišai. 

2. Didelis d�mesys šioje programoje skiriamas praktiniam rengimui, praktikos atlikimas yra 

studij� programos dalis. 

3. Pagal ši� program� studentai rengiami dalyvauti šiuolaikiniuose debatuose socialin�s 

politikos tema iš tarpdisciplinin�s perspektyvos. 
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4. Šios programos studentai yra mokomi suprasti Europos ir pasaulio lyginam�j� socialin	

politik�. 

5. D�stytojai yra atsidav	, energingi; jie padeda studentams, aktyviai dalyvauja 

moksliniuose tyrimuose ir profesin�je veikloje. 

6. D�stytojai turi galimyb	 dalyvauti šalies ir tarptautin�se konferencijose, aktyviai 

dalyvauja profesin�se asociacijose. 

7. D�stytoj� kvalifikacija nuolat tikrinama; už gerus veiklos rezultatus d�stytojams gali b�ti 

atlyginta. 

8. Metodini� ištekli� pakanka šios programos poreikiams tenkinti. Studentams yra 

prieinama metodin� medžiaga, be to jie gauna pakankam� pagalb�, �skaitant d�stytoj�

suteikiam� gr�žtam�j� ryš� apie j� studij� rezultatus. 

9. Universitetas vykdo fiziškai ne�gali� student� r�mimo politik�, beveik visa fizin� aplinka 

pritaikyta invalid� vežim�liams. 

10. Programos d�stymo tvarkaraštis sudarytas taip, kad atitikt� dirban�i� ir besimokan�i�

student� poreikius. 

11. Šios programos absolventai sugeba susirasti tinkam� darb�, o socialiniai partneriai 

patvirtina, kad buvusieji studentai turi reikiamus �g�džius ir geb�jimus. 

12. 
 Programos komitet� �eina vienas studentas ir vienas socialinis partneris. Student�

gr�žtamasis ryšys pateikiamas naudojant Universiteto kompiuterin	 sistem�. 

Pagrindiniai neigiami šios programos elementai: 

13. Programa yra siaura, nepakankamai apimanti pagrindines socialin�s politikos sritis, kad 

studentai gal�t� kritiškai vertinti socialin�s politikos problemas šiuolaikin�je 

visuomen�je. 

14. Programa nesuteikia studentams toki� praktini� �g�dži� taikyti kokybinius ir kiekybinius 

socialini� moksl� tyrimo metodus, koki� b�t� galima tik�tis iš šios studij� pakopos 

programos student�. 

15. Programoje pateikiama pernelyg daug informacijos apie socialin� darb�, tad studentai 

neturi pakankamai galimybi� gilinti pagrindini� socialin�s politikos tem� / dalyk� žinias, 

o pasirinkamieji dalykai yra iš kit� disciplin�. 

16. Nepakankamai suformuluotas praktikos procesas, tikslai ir uždaviniai. 

17. D�stytojai nepasinaudoja galimybe tobulintis, ypa� pedagogikos srityje, dalyvauti 

darbuotoj� main� programose, daugelis neskelbia publikacij� tarptautiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose. 



18. Ši� program� d�sto per mažai d�stytoj�, vienam darbuotojui skirtas pernelyg didelis 

pagrindinio dalyko kr�vis. 

19. Pernelyg mažai d�stytoj�, kuriems socialin� politika yra pagrindin� j� disciplina. 

20. D�stytojams skirta per mažai patalp�. 

21. Nenustatyta tinkama student� su mokymosi negalia, taip pat ir fizini� ir (arba) sensorini�

sutrikim� turin�i� student� r�mimo sistema, �skaitant oficiali� atitinkamo mokymo ir 

mokymosi metod� pritaikymo ir vertinimo tvark�. 

22. 28 proc. student�, priimt� per pirmuosius ketverius metus, nebaig� šios programos 

studij�. 

23. Studentai dažniausiai nepasinaudoja student� judumo galimybe, nes dirba pagal darbo 

sutart� arba turi šeimini� �sipareigojim�. 

24. 
gyvendinant ši� program�, n�ra sistemingai renkama absolvent� ar socialini� partneri�

gr�žtamoji informacija, o iš student� negaunamas kokybinis gr�žtamasis ryšys. 

<…> 

III. REKOMENDACIJOS 

1. Programos grup� tur�t� užmegzti vaisingus ryšius su kituose Europos universitetuose 

socialin�s politikos magistrant�ros programas d�stan�i� patyrusi� d�stytoj� kolektyvais, 

kad geb�t� užtikrinti savo programos tarptautin� patikimum�. 

2. Programos grup� tur�t� persvarstyti ši� program� ir užtikrinti pagrindini� socialin�s 

politikos dalyk�, praktinio mokymo ir kit� gimining� pasirenkam�j� dalyk� pusiausvyr�. 

3. Reik�t� skubiai persvarstyti su baigiamuoju darbu susijusi� programos dal� ir d�stym�, 

siekiant užtikrinti, kad visiems studentams tinkamai vadovaut� specialistas ir kad bendras 

studento kr�vis baigiamajam darbui rengti, rašyti ir apsiginti b�t� ne mažesnis nei 

30 ECTS kredit�. Tai reik�t� padaryti nekei�iant Mokslinio tyrimo praktikos (praktikos), 

kuri, ekspert� grup�s nuomone, yra viena iš programos stiprybi�. 

4. Programos grup� tur�t� persvarstyti studij� turin�, užtikrindama, kad jis b�t� orientuotas �

socialin	 politik�, o ne � socialin� darb�. 

5. Studij� turin� reik�t� persvarstyti siekiant užtikrinti, kad studentai giliai suvokt�

socialin�s politikos objekt� ir �gyt� aukštesnio lygio geb�jim� atlikti kokybinius ir 

kiekybinius tyrimus. 
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6. Reik�t� persvarstyti visus dalykus ir užtikrinti, kad jie ver�ia studentus dom�tis 

naujausiais pasiekimais ir klasikiniais debatais to dalyko temomis, skatina studentus 

dom�tis tarptautine literat�ra socialin�s politikos temomis. 

7. Kitok� išsilavinim� turintiems studentams reik�t� pasi�lyti privalom� parengiam�j�

socialin�s politikos kurs� (dalyk�) arba toks �vadas tur�t� b�ti pateiktas pirm�j� semestr�

atskiru dalyku. 

8. Fakultetas tur�t� skirti daugiau kabinet� d�stytojams. 

9. Reik�t� padidinti šios programos d�stytoj� skai�i�, kad jie gal�t� išeiti mokslini�

atostog�, ir sumažinti per didel	 priklausomyb	 nuo vieno darbuotojo. 

10. Darbuotojai tur�t� apsvarstyti, kaip pasinaudoti Europos duomen� rinkiniais atliekant 

mokslinius tyrimus, kad sumažint� tyrim� finansavimo b�tinyb	 ir kad tur�t� galimyb	

atlikti lyginamuosius tyrimus. 

11. Reik�t� parengti mokslini� tyrim� strategij�, o akademiniam personalui pad�ti skelbti 

publikacijas �vairiuose šaltiniuose, �skaitant tarptautinius recenzuojamus žurnalus. 

12. Reik�t� apsvarstyti galimyb	 taikyti išt	stines šios programos studijas, kad apmokam�

darb� dirbantys studentai gal�t� pakankamai �sitraukti � ši� program�. 

13. Absolvent� ir socialini� partneri� gr�žtamoji informacija apie program� tur�t� b�ti 

renkama nuolat ir sistemingai. 

14. Studentams tur�t� b�ti suteikta galimyb� teikti kokybin� gr�žtam�j� ryš� apie program�. 

Šio ryšio d�ka studentai gal�t� teikti savo pastabas apie program� apskritai ir apie 

atskirus dalykus. 

15. Reik�t� apsvarstyti galimyb	 daugiau bendrauti su alumnais. 

<…>  
  

______________________________ 

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) 


