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DUOMENYS APIE �VERTINT� PROGRAM�

Studij� programos pavadinimas  Lyginamoji politika 

Valstybinis kodas 621L26001 

Studij� sritis socialiniai mokslai 

Studij� kryptis politikos mokslai 

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 

lyginamosios politikos magistras 

Studij� programos �registravimo data  1997 m. geguž�s 19 d.

––––––––––––––––––––––––––––––– 

INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME

Title of the study programme Comparative Politics 

State code 621L26001 

Study area Social Sciences 

Study field Political Science 

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 Comparative Politics 

Date of registration of the study programme 19 May 1997 

© 
Studij� kokyb�s vertinimo centras 

The Centre for Quality Assessment in Higher Education 
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Vertimas iš angl� kalbos

VILNIAUS UNIVERSITETO PIRMOS PAKOPOS STUDIJ� PROGRAMOS 
LYGINAMOJI POLITIKA (VALSTYBINIS KODAS – 621L26001) 2014-11-04 

EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVAD� NR. SV4-514 IŠRAŠAS 

<...> 

VI. APIBENDRINAMASIS �VERTINIMAS  

Vilniaus universiteto studij� programa Lyginamoji politika (valstybinis kodas – 621L26001) 

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 3 

5. Studij� eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba 4 

Iš viso: 22 
* 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 

Lyginamoji politika yra antrosios pakopos politini� moksl� krypties studij� programa, kuri�

vykdo Vilniaus universiteto Tarptautini� santyki� ir politikos moksl� institutas. Po paskutinio 

išorinio šios programos vertinimo, atlikto 2007 m., ši programa kai kuriais atžvilgiais patobul�jo 

ir toliau �gyvendinama, siekiant išsaugoti stipri�sias jos savybes. 
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Stipryb�s: 

1. Tikslai ir numatomi studij� rezultatai yra gerai apgalvoti ir tiksliai apibr�žti, laikantis 

magistrant�ros programoms keliam� reikalavim�. 

2. D�stytojai ir studentai vienodai supranta programos tiksl� ir numatomus studij� rezultatus.  

3. Dalyk� aprašuose nurodyta visa b�tina informacija; tai yra pavyzdiniai dokumentai 

informacijai apie dalykus ir j� ryš� su išsamiais studij� rezultatais perteikti. 

4. Dalykas Politikos mokslo problemos yra naujas. J� daugelis kit� program� gali kopijuoti, 

laikydami geros praktikos etalonu. 

5. Studij� vertinimas studentams iš esm�s aiškus; teikiamas ir asmeninis, ir bendras gr�žtamasis 

ryšys. 

6. Daugelis d�stytoj� aktyviai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, nuolat persvarsto ir atnaujina 

savo mokym�, nuolat dalyvauja tarptautin�se ir kitose konferencijose.  

7. Materialieji ištekliai yra šiuolaikiški ir iš esm�s yra tinkami studijoms. 

8. Studentai yra kompetentingi ir motyvuoti. 

9. Programos vadovyb� daugeliu atžvilgiu patobulino ši� program�, atsižvelgdama � student�, 

d�stytoj� ir socialini� partneri� gr�žtam�j� ryš�. Tai rodo �sipareigojim� nuolat j� tobulinti. 

10. Taikomas gr�žtamojo ryšio rinkimo, apdorojimo ir panaudojimo modelis yra veiksminga šios 

programos tobulinimo priemon�. 

Silpnyb�s 

6. Priimant studentus, daug labiau atsižvelgiama � stojamuosius egzaminus nei � ankstesni�

studij� kokyb	 ar gerus studij� rezultatus; š� poži�r� reik�t� persvarstyti – pri�mimas tur�t�
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b�ti labiau grindžiamas žiniomis, geb�jimais ir motyvacija – savyb�mis, kurios labiausiai 

padidina galimyb	 pasiekti numatytus studij� rezultatus. 

7. Paaišk�jo, kad jeigu priimama ši� program� studijuoti studentus, neturin�ius pakankamos 

politini� moksl� srities kvalifikacijos, gali kilti sunkum�. Iki šiol neparengta apgalvota 

strategija, kaip šiems pakankamai reikiam� žini� ir �g�dži� neturintiems studentams pad�ti. 

8. N�ra aiškios strategijos, kaip mokant panaudoti informacines ir komunikacines technologijas 

(IKT, angl. ICT) ir kaip IKT gal�t� pad�ti (pavyzdžiui, vaizdo konferencijos) mokant kartu 

su tarptautiniais partneriais kai kuri� studij� dalyk� lyginam�j� aspekt�. 

9. Programos vykdytojai pripaž�sta b�tinyb	 �vairiais atžvilgiais didinti programos 

tarptautiškum�. Iki šiol neparengta tarptautiškumo didinimo strategija, kuri apimt� visus 

svarbiausius programos aspektus, �skaitant darbuotojus, mokslinius tyrimus, publikacijas, 

taip pat d�stytoj� bei student� mainus ir t. t. 

10. Ne visos priemon�s yra gerai pritaikytos ne�galiems studentams ar darbuotojams, iš dalies d�l 

to, kad pastatas yra istorinis. Studijoms skirtos patalpos geriau pritaikytos paskaitoms nei 

seminarams, kur dalyviai gal�t� s�d�ti vieni prieš � kitus. Bibliotekos ištekliai ir kompiuteriai 

tam tikr� semestro dal� nepakankamai panaudojami, nes studentai dar naudojasi kitomis 

bibliotekomis ir vis dažniau savo nešiojamaisiais kompiuteriais. D�stytojai turi tik vien�

bendr� patalp� institute. 

<...> 

III. REKOMENDACIJOS 

1. Reik�t� persvarstyti stojamojo egzamino, laikomo priimant � ši� program� pob�d� ir 

vaidmen�, ypa� poži�r�, kad s�kmingai išlaikytas egzaminas yra svarbiau už s�kmingas 

ankstesnes studijas, siekiant užtikrinti, kad pri�mimas b�t� grindžiamas žini�, geb�jim� ir 

motyvacijos, kurie yra b�tini norint s�kmingai studijuoti magistrant�ros studij� program�

Lyginamoji politika, �vertinimu. 

2. Siekiant užtikrinti, kad studentui skirtas balas b�t� pagr�stas žodžiu pagal visus numatytus 

vertinimo kriterijus, reik�t� apsvarstyti galimyb	 tam tikslui naudoti tam tikr� form�
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(dokument�); panašia forma gal�t� b�ti pateikiama ir informacija apie vieš� baigiamojo 

darbo gynimo vertinim�. 

3. Reik�t� parengti šios programos tarptautiškumo didinimo strategij�, kuri apimt� visus 

svarbiausius mokslo tiriamosios veiklos elementus, mokym�, studijas, �skaitant ICT pagr�stus 

sprendimus, taip pat mokslinink�, d�stytoj� ir student� mainus, siekiant užtikrinti sinergetin�

�vairi� tarptautiškumo element� veiksmingum�. 

<…>  

  

______________________________ 

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) 


