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INFORMATION ON ASSESSED STUDY PROGRAMME
Name of the study programme

Psychology of Law

State code

621S10002

Study area

Social sciences

Study field

Psychology

Kind of the study programme

University Studies

Level of studies

Second

Study mode (length in years)

Full-time (2)

Scope of the study programme in credits

120

Degree and (or) professional qualifications
awarded

Master of Psychology

Date of registration of the study programme

©

23-04-1999 (order No. 560 of the Minister of
Education and Science of the Republic of
Lithuania)
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V. APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS
Vilniaus universiteto studij programa Psichologija (valstybinis kodas – 621S10002) vertinama
teigiamai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vertinimo sritis

Srities vertinimas, balais*

Programos tikslai ir numatomi studij rezultatai
Programos sandara
Personalas
Materialieji ištekliai
Studij eiga ir jos vertinimas
Programos vadyba
Iš viso:

3
3
3
3
3
3
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
Kalbant apie programos tikslus, vairov to, k studentai mokosi šioje magistrant ros studij
programoje yra laikoma ir programos stipri ja puse, ir galima silpn ja puse. B tina atidžiai sekti
ateities poky ius tam, kad pagal juos b t galima pritaikyti program .
Programos sandaros stipriosios pus s yra tos, kad ji apima vis teis s psichologijos krypt . Antroji stipryb yra ta, kad programa suteikia studentams tvirt teorin pagrind . Programos silpnoji
pus yra ta, kad neskatinamas student judumas. Magistrant ros studentams nelabai manoma
praleisti vien semestr užsienyje, nebent išskyrus praktikai skirt laikotarp . Dar viena silpnoji
pus – studentai nepakankamai gauna metodikos ir mokslo filosofijos žini . Be to, reik t stiprinti student komunikacinius geb jimus ir skirti tam daugiau materiali j ištekli .
D stytoj stiprioji pus yra j sud tis, turint omenyje daugyb vairi pareigybi , taip pat ir j
prieinamumas studentams; silpnoji pus – nedidelis d stytoj judumas, turint omeny j ankstesn praktik ne Vilniuje ir lankym si užsienyje vykstan iose tarptautin se konferencijose ir ryšius
bei bendradarbiavim su užsienio universitet studentais.
Su materialiaisiais ištekliais susijusi stiprioji pus yra ypa jaukus pastatas, kuriame sik r s fakultetas. Biblioteka, laboratorijos ranga ir mokymui bei pos džiams skirtos patalpos nuo paskutiniojo vertinimo grup s vizito nepasikeit . Tr kumas tas, kad laboratorij ranga daugiau tinka
bakalauro studijoms, n ra patalpos, kurios vienoje sienoje b t rengtas vienpusio matymo stikStudij kokyb s vertinimo centras

las, taip pat b t rašymo priemoni , reikaling ugdyti student komunikacinius geb jimus. Tur t b ti atliekama daugiau vertinimo test ir mokoma praktiškai juos atlikti.
Studij proceso stiprioji pus yra ta, kad, nors ši programa yra psichologijos magistrant ros programa, ypa daug d mesio skiriama bendram darbui su kitus dalykus studijuojan iais studentais.
Vertinimo grup pasteb jo, kad kai kurie baigiamieji darbai nebuvo iš teis s psichologijos srities,
beveik visi neatitiko tarptautini reikalavim d l teksto, lenteli ir nuorod pateikimo, ne visada
taikyta tinkama mokslini tyrim metodika.
Programos vadybos procese dalyvauja vidaus ir išor s socialiniai dalininkai, vadyba atitinka šios
r šies programoms taikomus reikalavimus.

III. REKOMENDACIJOS
1. Iš esm s Teis s psichologijos magistrant ros programa apima daug vairi dalyk , bet, atsižvelgiant dabartin šios srities pad t , tam yra pagrindo. Rekomenduojama ateinan iais metais steb ti poky ius šioje srityje ir atlikti atitinkamus šios magistrant ros programos pakeitimus.
2. Katedra turi pasir pinti, kad šios programos studentams b t prieinama patalpa, kurios vienoje sienoje rengtas vienpusio matymo stiklas, taip pat b t atitinkam rašymo priemoni ,
skirt student komunikaciniams geb jimams ugdyti.
3. Tikrinant baigiamuosius darbus paaišk jo, kad daugiau d mesio reik t skirti student metodologiniams geb jimams lavinti, pageidautina kartu ugdyti mokslo filosofijos ir metodologijos pasirinkimo geb jimus. Dar paaišk jo, kad rezultatai b t pateikiami geriau, jei studentai
b t supažindinti su tarptautiniais straipsni rašymo reikalavimais, pavyzdžiui, APA standartais.
4. Rekomenduojama, kad, atsižvelgiant finansines galimybes, b t kuo labiau skatinamas d stytoj ir student judumas. Patariama raginti studentus atlikti praktik užsienyje arba rašyti
baigiamuosius darbus užsienio universitetuose. D stytoj judum b t galima didinti suteikiant jiems mokslines atostogas ir (arba) skatinant vykti konferencijas užsienyje.
5. Iš pokalbi paaišk jo, kad yra ger d stytoj pedagogini geb jim tobulinimo pavyzdži .
Rekomenduojama, kad šiuos g džius tobulint daugiau d stytoj , ypa formuluodami numatomus programos studij rezultatus, moduli (dalyk ) studij rezultatus ir mokyt si konstruktyvaus išd stymo, pageidautina, praktiniu b du, pavyzdžiui, seminaruose.
6. Reik t skatinti aktyvius student mokymosi metodus. Tai galima padaryti vairiais b dais,
bet ypa buvo jau iama, kad praktin naudojimosi vertinimo instrumentais patirtis yra nedidel . To mokyti b t galima praktikos laikotarpiu arba studijuojant kurs , arba abiem atvejais. Dar viena galimyb – daugiau laiko praleisti atitinkamose institucijose, pavyzdžiui, policijos nuovadose ar teismuose.

Studij kokyb s vertinimo centras

7. Vertinimo grup tiksliai nesužinojo, koks yra d stytoj ir student santykis. Rekomenduojama nuolat traukti šiuos skai ius kompiuter ir jais remiantis s žiningai skirstyti darb d stytojams.
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Paslaugos teik jas patvirtina, jog yra susipažin s su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso1 235
straipsnio, numatan io atsakomyb už melaging ar žinomai neteisingai atlikt vertim , reikalavimais.
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Žin., 2002, Nr.37-1341.
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