
Vilnius 

2012 

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS 
  

  

 

Vilniaus universiteto  

SOCIOLOGIJOS IR KRIMINOLOGIJOS STUDIJŲ 

PROGRAMOS (62605S102, 621L35001) 

VERTINIMO IŠVADOS 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
 

EVALUATION REPORT 

OF SOCIOLOGY AND CRIMINOLOGY (62605S102, 

621L35001) 

STUDY PROGRAMME 

at Vilnius University  

 
 

Grupės vadovas: 
Team Leader: 

Prof. Tamas Rudas 

  

Grupės nariai: 
Team members: 

Prof. John Holmwood 

 
Doc. dr. Victoria Sereda 

Dr. Liutauras Kraniauskas 

 
Mr. Saulius Olencevičius 

Ms. Jurgita Bataitytė 

 

  

Išvados parengtos anglų kalba 

Report language – English 

 



 

 

DUOMENYS APIE ĮVERTINTĄ PROGRAMĄ 

 

––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

INFORMATION ON ASSESSED STUDY PROGRAMME 

 

 

 

  

 

 

 

© 
Studijų kokybės vertinimo centras 

The Centre for Quality Assessment in Higher Education 

  
  

 

Studijų programos pavadinimas Sociologija ir kriminolgija 

Valstybinis kodas 62605S102, 621L35001 

Studijų sritis Socialiniai mokslai 

Studijų kryptis Sociologija 

Studijų programos rūšis  Universitetinės studijos 

Studijų pakopa Antroji 

Studijų forma (trukmė metais) Nuolatinės (2) 

Studijų programos apimtis kreditais 120 ECTS 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė 

kvalifikacija 
Kriminologijos magistras 

Studijų programos įregistravimo data 31-08-2009, Nr.1-73, iki 31-12-2012 

  

Name of the study programme Sociology and Criminology 

State code 62605S102, 621L35001 

Study area Social Sciences 

Study field Sociology 

Kind of the study programme University studies 

Level of studies Master studies 

Study mode  (length in years) Full-time (2) 

Scope of the study programme in credits 120 ECTS 

Degree and (or) professional qualifications 

awarded 
Master of Criminology 

Date of registration of the study programme 31-08-2009, Nr.1-73, until 31-12-2012 
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V. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studijų programa Sociologija ir kriminologija (valstybiniai kodai – 

62605S102, 621L35001) vertinama teigiamai.  

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandara 3 

3. Personalas  4 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  3 

 Iš viso:  19 

* 1 - Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 

2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3 - Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų) 

4 - Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 

<...> 

IV. SANTRAUKA 

Magistro studijų programa Sociologija ir kriminologija yra gerai struktūrizuota ir turi išskirtinių 

savybių, tokių, kaip specifinė studijų programos sandara, didelis dėmesys tematikai ir atsidavęs 

personalas. Personalas ir studentai aiškiai atspindi Vilniaus universiteto savitumą. Tai padeda 

pritraukti gerus ir gabius studentus. 

 

Studijų programos tikslai ir studijų rezultatai yra aiškiai apibrėžti, tačiau ne visada galima 

įvertinti ar jie pasiekiami. Atitinkamai rekomenduotina juos peržiūrėti. Po peržiūros jie turėtų 

būti viešai prieinami visuomenei ir būsimiems studentams. 

 

Patalpos yra tinkamai įrengtos. Vis dėlto trūksta erdvės, pritaikytos dėstytojų ir studentų 

konsultacijoms, taip pat efektyvesnio erdvės panaudojimo universiteto lygmeniu. Ekspertų 



 

 

grupės vizito metu, apžiūrint materialiąją bazę, buvo pastebėta, kad erdvę galima panaudoti 
tikslingiau. 

 

Ekspertų grupė norėtų pabrėžti, kad personalas pasižymi stipria orientacija į mokslą, ir tai yra 
vertintina pozityviai, tačiau, taip pat privaloma plėtoti strategiją, susijusią su darbo rinka, nes 
absolventai įgyja profesijas ir jų tikslas yra integruotis į darbo rinką. Reiktų stiprinti studijų 
programos identitetą. 
 

Šiuo metu pasirenkamųjų studijų dalykų įvairovė ir pats pasirinkimo procesas veikia ad-hoc 

principu. Siekiant to išvengti, reikalingas platesnis pasirenkamųjų dalykų spektras ir aiškesni 
pasirinkimo kriterijai.  

 

Dėstytojų užsienio kalbų įgūdžiai yra geri. Šį privalumą reikėtų panaudoti stengiantis pritraukti 
užsienio studentus, pagerinti mokslinių publikacijų kokybę ir pasirengti publikacijoms 
tarptautinėje aplinkoje, nes šiuo metu labiausiai orientuojamasi į vietinę rinką. 
 

III. REKOMENDACIJOS 

  
1. Studijų programai trūksta aiškesnio identiteto. Darbo rinkoje nėra žinoma apie Sociologijos 

ir kriminologijos studijų programos absolventų gebėjimus, todėl yra sudėtinga juos 
identifikuoti kaip potencialius darbuotojus. 

 

2. Šiuo metu absolventams yra suteikiamas Kriminologijos magistro laipsnis. Suteikiamas 

laipsnis nevisiškai atitinka programos pavadinimą ir struktūrą, todėl šiuo atžvilgiu yra 
reikalingos tam tikros korekcijos. 

 

3. Būsimieji studentai ir kiti socialiniai dalininkai turėtų turėti viešą prieigą prie aiškiai 
apibrėžtų studijų rezultatų. 

 

4. Renkantis pasirenkamuosius studijų dalykus reiktų keisti ad-hoc principą. Reikėtų 
platesnio pasirenkamųjų dalykų spektro tam, kad būtų atsižvelgiama į studentų interesus.  

 

5. Rekomenduotina skatinti tarptautinius studentų ir dėstytojų mainus. Moksliniai leidiniai 
turėtų būti orientuojami ne tik į vietinę, bet ir į tarptautinę akademinę bendruomenę. 
Rekomenduotina didinti publikacijų pripažintuose mokslo leidiniuose skaičių.  

 

6. Reikėtų peržiūrėti ir išplėsti personalui skirtą erdvę. Patartina įrengti profesorių ir studentų 
privačioms konsultacijoms skirtas patalpas. 

 

7. Rekomenduotina daugiau dėmesio skirti būsimųjų absolventų profesinių kompetencijų 
tobulinimui. Puiku, kad orientuojamasi į mokslinę veiklą, tačiau ne visi absolventai 

pasirinks doktorantūros studijas. Šie pokyčiai padės absolventams lengviau integruotis į 
darbo rinką. 

 

8. Reikėtų sukurti vidinę informacinių technologijų platformą, kuria būtų platinama studijų 
medžiaga. Išorės paslaugų teikėjai ne visuomet yra patikimi ir ne visada patogu naudotis jų 
paslaugomis studijų procese. 

 



 

 

9. Rekomenduotina peržiūrėti (ilginti) praktikos trukmę, siekiant tobulinti praktinius studentų 
įgūdžius. 

 

10. Rekomenduotina aktyviau įtraukti socialinius partnerius į programos vadybos proceso 
tobulinimą. Šiuo atveju, grįžtamojo ryšio skatinimas padėdų užbaigti informacijos gavimo 
ciklą. Tobulinant mokymo procesą, reikėtų atsižvelgti į  absolventų ir socialinių partnerių 
nuomonę.  

 

11. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama studijų programos sandarai, atsižvelgiant į 
metodologinius elementus. 

 

12. Reikia stengtis nuolat išlaikyti atitinkamą priimamų studentų skaičių. 
 

  

<…> 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos teikėja patvirtina, kad yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso1 235 

straipsnio, numatančio atsakomybę už melagingą ar žinomai neteisingai atliktą vertimą, reikalavimais.  
 

                                                 

1 Žin., 2002, Nr. 37-1341. 


