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I. ĮŽANGA  

  

Pateikta vertinti Klaipėdos  universiteto magistro studijų programa „Europos studijos“ (toliau 

Programa). 

Vertinimo komisijos sudėtis: 

Prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas, 

Doc. dr. Andžej Pukšto, 

Doc. dr. Inga Vinogradnaitė, 

Augustė Meškytė. 

Komisijai 2012 08 mėnesį buvo pateiktas susipažinti Klaipėdos Universiteto parengtasis studijų 

programos aprašas. 

Komisija susipažino su padėtimi vietoje vizito į Universitetą metu 2012 09 28. 

Vizito metu komisija susitiko su: 

 administracija, 

 Programos aprašo rengimo grupe, 

 Programos dėstytojais, 

 Programos studentais (8-iais), 

 Programos 4- iais absolventais ir 7-iais darbdaviais. 

Vizito metu komisija taip pat susipažino su Programos vedimo infrastruktūra. 

 

Komisijos nariai susipažino su Programos aprašu (savianalizės suvestine). Nors Aprašas 

atskleidė su Programos vedimu susijusius ir būtinus vertinti dalykus bei įgalino pasirengti 

studijų vizitui, jis nevisiškai atitinka reikalavimus vertinamosioms sritims ir kitus SKVC 

nustatytus reikalavimus.    

Vizitas vyko dalykiškoje ir draugiškoje aplinkoje. Vertinimo komisijos nariai gavo dalykiškus 

atsakymus į visus iškeltus klausimus. 

  

II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

 

1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  

Deklaruojamas Programos tikslas toks (13 skirsnis): ugdyti aukštos kvalifikacijos 

specialistus, gerai išmanančius Europoje vykstančius procesus ir pasižyminčius „Europos 

kompetencija“. Tokia formuluotė kelia klausimus - kokius konkrečiai procesus, nes jų yra 

įvairių? Kas ta „Europos kompetencija“? Tiesa, kitas sakinys tame pačiame skirsnyje tikriausiai 

netiesiogiai tą tikslą leidžia suprasti: Tai reiškia, kad politinio, socialinio, ekonominio, 

istorinio, kultūrinio ir geografinio kontekstų išmanymas ir gebėjimas tas žinias perteikti, yra 

būtinas...  

Savianalizės 14 skirsnyje yra pateikti Europos studijų programos prioritetai, kuriuos 

ekspertai supranta kaip dalinius tikslus, nes jie savotiškai išplečia Programos tikslą. Pirmasis 

byloja apie procesus ir apie „Europos reikalų kompetencijas“ kas Programos (ir dalinio) tikslo 

aiškesniu nepadaro.  

Antras prioritetas (dalinis tikslas) - Politinio, socialinio, ekonominio, istorinio, kultūrinio 

ir geografinio kontekstų išmanymas ir gebėjimas įgytas žinias plėtoti, gilinti ir inovatyviai 
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konstruoti, siekiant kompleksiškai sintezuoti ir skatinti tolesnio europinės plėtros proceso 

refleksiją ir projektavimą taip pat nėra labai skaidrus, tačiau aiškesnis.   

Kiti du prioritetai (daliniai tikslai) pakankamai aiškūs. Taigi, Programos tikslas, nėra 

vienareikšmiškai apibrėžtas ir visiškai aiškus.  

Kadangi Programa, iš tikrųjų yra tarpdalykinė (tarpkryptinė), tačiau absolventams suteikia 

politikos mokslų magistro kvalifikaciją, jos tikslas ir daliniai tikslai nevisiškai atitinka 

suteikiamą kvalifikaciją. Tą patį reikia konstatuoti ir kalbant apie Programos siekinius – jie ne 

visiškai dera su suteikiama politikos mokslų magistro kvalifikacija. Tarp siekinių pasigendama 

aiškiai išreikšto ir artikuliuoto gebėjimo daryti tyrimus. 

Programos tikslų, numatomų studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajų lentelė papildomos 

informacijos nesuteikia, nes visi studijuojamieji dalykai yra surašyti tie patys visose Programos 

tikslų skiltyse. Kaip parodė pokalbiai su dėstytojais, studentais ir socialiniais partneriais, reali 

sąsajų padėtis yra geresnė, nei ji atspindėta savianalizės tekste.  

Programos tikslai (nors ir būdami nevisiškai tiksliai įvardinti savianalizės tekste) yra 

pakankamai pagrįsti akademiniais reikalavimais. Absolventai ir darbdaviai (kai kurie jų yra 

abiejose pozicijose) apie Programą ir ypač apie jos suteikiamas galimybes įsidarbinti, atsiliepia 

labai pozityviai. 

Vertinant Programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų atitikimą studijų rūšiai vėl tenka 

pabrėžti, kad Programa yra tarpdalykinė (tarpkryptinė), tačiau absolventams suteikia politikos 

mokslų magistro kvalifikaciją. Todėl, ekspertų manymu, svarbiausios Europos studijoms sritys, 

tokios kaip ekonomika, teisė, istorija bei kultūrinis ir istorinis kontekstas nepakankamai 

nukreiptos europinės politikos kontekstui atskleisti ir jį suprasti bei gebėti tyrinėti.  

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai apskritai atitinka universitetinių studijų 

rūšį, magistro pakopą bei kvalifikacijų lygį. 

Programos pavadinimo, numatomų studijų rezultatų, programos turinio ir suteikiamos 

kvalifikacijos tarpusavio dermė silpnoka. 

  

Srities stiprybės:  

 Programos tarpdalykiškumas; 

 Ženklus Programos poreikis regione. 

Srities silpnybės:  

 Programos pavadinimo, tikslų, numatomų studijų rezultatų, programos turinio ir suteikiamos 

kvalifikacijos tarpusavio dermė silpnoka;  

 Programos išskirtinumas dar neiškristalizuotas ir neišviešintas. 

 

2. Programos sandara  

     

Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Kadangi Programa yra tarpdalykinė, todėl studijų dalykų išdėstymas laike nėra taip svarbus 

kaip monodalykinėje programoje. Tačiau, nors dalykų išdėstymo nuoseklumas nėra toks 

svarbus šioje Programoje, jų kontekstas turi būti – Europos integracija ir jos politikos aspektai,  

nes studijų objektas yra Europa, o suteikiamas laipsnis – politikos mokslų magistras. Europos 

Tarybos
1
 bei TUNING

2
 projektuose ir kituose dokumentuose

3
 prieita išvados, kad su Europa 

                                                 

1
 European Studies for Democratic Citizenship. Council of Europe, 1997; 1998 
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susijusios studijos turi būti vykdomos integruojant žinias apie Europos istoriją, teisę, politiką, 

ekonomiką ir verslą bei kultūrą ir kalbas, sutelkiant jų metodus ir požiūrius, bei būti labai 

liberalios savo turiniu. Po tokių studijų suteikiamas tarpdalykinių Europos studijų magistro 

laipsnis. Lietuvoje, deja, toks kvalifikacinis laipsnis nenumatytas, todėl tenka studijas orientuoti 

į kokią nors socialinių mokslų šaką (kryptį). KU Programoje taip pasirinkti politikos mokslai, 

absolventai gauna politikos mokslų magistro laipsnį. Tokią orientaciją KU Programos dalykai 

suteikia nepakankamai. 

Programoje nepakankamai stipriai pristatyti Europos integracijos teisiniai ir ekonominiai 

aspektai politikos kontekste. Dėtytojų teigimu, jie dėstomi tik atskirų dalykų dalyse. 

Be to, pastebimas kai kurių dalykų nedidelis dubliavimasis, tą tiesiogiai ir netiesiogiai 

patvirtino ir absolventai, ir studentai. 

Dalykų turinys dažniausiai atitinka universitetinių studijų rūšį. Tačiau antrąją studijų 

pakopą nelabai atitinka studijų dalykas ES institucijų administravimas – tai bakalauro lygmens 

dalykas. Geriau tiktų, pavyzdžiui, Sprendimų priėmimas ES institucijose. Ekspertams pasirodė, 

kad dalykas Lyderystė ir tarptautinė komunikacija nelabai dera prie bendro Programos 

konteksto.  

Nors iš esmės Programos apimtis yra pakankama studijų rezultatams pasiekti, studijų 

turinys galėtų būti platesnis (apie tai jau rašyta aukščiau). Tikslinga pagalvoti apie Programos 

esminius studijų krypties dalykus, kurie įgalintų išgryninti absolventų profilį. 

Nors Programos turinys atitinka naujausius mokslo pasiekimus, studentai naudojasi 

duomenų bazėse randamais mokslinių žurnalų straipsniais studijuodami dalykus ir rengdami 

savo pasisakymus užsiėmimuose, mažas studentų skaičius grupėse apriboja galimų panaudoti 

inovatyvių studijų metodų spektrą. Studentai tą taip pat pastebėjo. 

Nors apskritai galima daryti išvadą, kad dalykų turinys ir dėstymo metodai leidžia pasiekti 

numatomus studijų rezultatus (tokią išvadą sustiprina informacija gauta susitikimo su 

absolventais ir darbdaviais), tačiau yra taisytinų dalykų.  

Absolventai pasigena į praktinę veiklą orientuotų studijų dalykų segmentų. 

Kaip paaiškėjo pokalbių su studentais (ir dėstytojais) metu, baigiamųjų darbų rengimo 

pirmas semestras nepakankamai efektyvus. Yra baigiamųjų darbų turinio ir rengimo atotrūkis 

nuo metodologijos kurso. 

Kadangi stojantieji susirenka iš labai įvairių studijų programų, svarstytinas įvedimas 

papildomų (išlyginamųjų) studijų. Absolventai, paklausti apie tai, tokių studijų reikalingumui 

pritarė. 

 

Srities stiprybės:  

 Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus; 

 Programa yra tarpdalykiška; 

 Dalykų turinys ir dėstymo metodai leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus. 

 

 

                                                                                                                                                             

2
 Europos studijos Dermės projekto rėmuose buvo nagrinėjamos 2003-2007 m.  

3
 PHARE multi-country project ZZ-95.20/04 on European integration studies. 

3 Jean Monnet Project. Vademecum,  2000 - 2011; Proceedings of Jean Monnet Global conferences 
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Srities silpnybės: 

 Europos studijų kontekstas – Europos integracija ir jos politikos aspektai - nepakankamai 

išryškintas studijų dalykuose; 

 Programoje nepakankamu lygiu pristatyti Europos integracijos teisiniai ir ekonominiai 

aspektai bendrame politikos kontekste; 

 Kai kurių aukščiau minėtų dalykų turinys ir reikšmingumas nevisai atitinka antrąją studijų 

pakopą; 

 Pastebimas nedidelis kai kurių dalykų dubliavimasis;  

 Dalykas Lyderystė ir tarptautinė komunikacija nelabai dera prie bendro Programos 

konteksto, o minėti aukščiau svarbūs dalykai (teisės, ekonomikos politiniai aspektai) 

nenagrinėjami. 

 

 3. Personalas  

 

Programoje dėsto 5 profesoriai, 8 docentai ir 3 lektoriai. Kadangi studijuojančių  skaičius 

nėra didelis – pirmame kurse mokosi 8 antrame – 6 magistrantai, galima drąsiai teigti, kad 

dirbančio personalo apimtis yra pakankama.  

Dauguma dėstytojų dalyvauja mokslinėje veikloje, skelbia savo pasiekimus Lietuvos ir 

užsienio mokslinėje periodikoje, pristato pranešimus mūsų šalies ir tarptautinėse 

konferencijose. Tačiau, būtina pabrėžti, kad tik kai kurių dėstytojų tyrimai telpa į politikos 

mokslų krypties rėmus, o dar mažiau atitinka Europos problematikos šakai.   

Europos studijų programa įpareigoja visus dėstytojus savo, nors ir specifinių, tyrimų 

laukuose nagrinėti objektus Europos politikos mokslų kontekste. Tai įgalintų kiekvieną 

dėstytoją gebėti ir norėti vadovauti baigiamiesiems magistro darbams Europos politikos lauke. 

Dabar susidaro dvejopas įspūdis: dėstytojai lyg ir turi pakankamą mokslinę kvalifikaciją ir yra 

pakankamai aktyvūs moksle, tačiau dėl jos tinkamumo numatomiems šios Programos studijų 

rezultatams pasiekti kyla abejonių.  

Dėstytojų, turinčių aukščiausius pedagoginius (profesoriaus) laipsnius  skaičius atitinka 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu apibrėžtus reikalavimus (2010 m. birželio 3 d. Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-826 Dėl magistratūros studijų 

programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo). Tačiau ženklios dalies dėstytojų 

mokslinės veiklos kryptis nesutampa su aptariamos studijų programos kryptimi (vienas iš 

pagrindinių programos iniciatorių ir savianalizės grupės narys yra prof. dr. Axel Ernst Walter, 

dirbantis literatūros teorijos ir kultūros istorijos srityse).    

KU Europos integracijos magistro studijų programos dėstytojai turėtų susiburti į mokslinę 

mokyklą, į kurios veiklą įtrauktų ir magistrantus. Tokius pageidavimus išsakė darbdaviai, 

minėdami ir galimą tyrimų lauką - Klaipėdos specifiką bendrame Europos kontekste. 

Trūksta užsienio universitetų vizituojančių Programą dėstytojų, kurie atvyktų pagal 

ERASMUS ar kitas (Jean Monnet) EK remiamas akademinių mainų programas. Dėstytojai 

teigė, kad jie tai jaučią, bet Programa dar pakankamai neįsibėgėjo ir jie dar neapsižiūrėjo, 

kokius dėstytojus ir iš kur kviesti.  

Pedagoginis personalas taip pat nėra aktyvus vykstant dėstyti arba stažuotis į užsienį, todėl 

neaišku, ar profesinis tobulėjimas turi savo būtinąjį kryptingumą.    

Studentai ir absolventai minėjo, kad liko neišnaudotos Europos Komisijos remiamų mainų 

programų galimybės.  
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Kadangi studijų programa įkurta tik prieš trejus metus, sudėtinga įvertinti dėstytojų kaitą, 

kurį užtikrintų tinkamą programos vykdymą.  

Geras perspektyvas suteikia globojančios aptariamą programą Politologijos katedros 

dalyvavimas Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Generolo J. 

Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Klaipėdos universiteto politikos mokslų doktorantūros 

studijų konsorciumo (jo nuostatas 2011 m. patvirtino LR Švietimo ir mokslo ministerija) 

veikloje. 

 

Srities stiprybės:  

- pakankamas dėstytojų skaičius;  

- ženkli dėstytojų dalis turi aukščiausius pedagoginius laipsnius; 

- pedagoginis personalas aktyviai plėtoja ir plačiai pristato savo mokslinę veiklą. 

Srities silpnybės:  

- ženklios dėstytojų dalies mokslinės veiklos kryptis neatitinka studijų programos krypties; 

- nevyksta reguliarūs dėstytojų mainai su užsienio universitetais; 

- universitetas tik dalinai sudaro sąlygas dėstytojų profesiniam tobulėjimui; 

- specifinės Europos studijų mokslinės mokyklos formavimas/is užsitęsė; 

- neišnaudojamos EK Jean Monnet projekto, tiesiogiai ir tiksliniai (finansiškai ir akademiškai) 

padedančio Europos studijoms, galimybės.  

   

4. Materialieji ištekliai  

 

„Europos studijų“ programos magistrantai mokosi Socialinių mokslų fakultete, kuris 

įsikūręs erdviose patalpose. Tai atskiras pastatas, skirtas tik minėto fakulteto veiklai. 

Atsižvelgiant į tai, kad šalia yra katedros ir dekanatas, patogu yra administruoti studijų procesą. 

Tam tikrų nepatogumų kartais gali kilti tiek dėstytojams, tiek studentams dėl rektorato ir 

bendrų universiteto tarnybų nutolimo nuo darbo bei studijų vietos.   

Politologijos katedra, kuri globoja aptariamą programą, užima du erdvius kambarius, taigi, 

personalui yra sudarytos puikios sąlygos administruoti studijų procesą, netrūksta vietos 

konsultacijoms ir kt. rūšies individualiam darbui su studentais. Fakultete yra erdvi salė 

konferencijoms, kavinė, atskiros patalpos skirtos studentų organizacijoms.  

Auditorijos yra erdvios, puikiai paruoštos studijų procesui. Visų pirmą pagirtina, kad visose 

auditorijose yra kompiuterinė technika, skirta dėstymo procesui. Be to, įrengtos kompiuterinės 

auditorijos, kur studentai gali gilinti informatikos žinias, atlikti kiekybinius tyrimus. Svarbu 

pastebėti, kad aukštoji mokykla prenumeruoja mokslinės literatūros elektronines bazes ir 

suteikia nemokamas prieigas studentams – tiek universitete, tiek jungiantis iš namų. Tuo pačiu, 

galima konstatuoti, kad yra tinkamos sąlygos atlikti praktiką. Ypač dėl to, jog aktyviai 

vystomas bendradarbiavimas su plačiu socialinių partnerių spektru.      

Socialinių mokslų fakultetas turi atskirą biblioteką ir erdvią skaityklą. Skaitykloje įrengtos 

kompiuterinės vietos. Studentams ir dėstytojams būtų, be abejo, patogiau, jeigu mažesnis 

atstumas juos skirtų nuo pagrindinių universiteto knygų fondų ir centrinio abonemento.  

Fakulteto bibliotekos fondas yra reguliariai atnaujinamas, prenumeruojama daug mokslinės 

periodikos pozicijų. Patartina, visgi, sustiprinti užsienio mokslinės literatūros įsigijimą, 

atkreipiant dėmesį į specializuotus leidinius, skirtus Europos Sąjungos bendrai užsienio ir 

saugumo politikai, ekonomikai ir teisei.    
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Studijų procese praverstų taip pat užsienio vadovėliai (dauguma studentų laisvai skaito ir 

rašo anglų kalba), kuriuos, pagal galimybes, galėtų nupirkti aukštoji mokykla – Europos studijų 

srityje šiuo metu išleista daug naujų, aukšto lygio vadovėlių. Kai kurią literatūrą galima 

nemokomai gauti iš Europos Komisijos ir Europos Parlamento informacinių biurų.        

 

Srities stiprybės: 

- erdvios, pakankamos patalpos programos administravimui ir studijų proceso vykdymui;   

- studijų procese naudojama tinkama kompiuterinė įranga, jos kiekis pakankamas;  

- dėstytojai ir studentai nemokomai gali naudotis mokslinės literatūros elektroninėmis 

bazėmis;  

- studijų procesui tarnauja erdviose patalpose įkurta fakulteto biblioteka;  

Srities silpnybės:  

- fakultetas yra nutolęs nuo kitų universiteto pastatų, tame trape nuo rektorato ir 

universitetinių tarnybų; 

- bibliotekoje trūksta specializuotos (skirtos Europos Sąjungos problematikai) literatūros 

užsienio kalbomis, užsienyje išleistų vadovėlių;  

 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

Priėmimas į studijas 

Į „Europos studijų“ magistro programą priimami tik socialinių ar humanitarinių mokslų 

srities bakalaurai. Baigusieji ne politikos mokslų ar viešojo administravimo studijas turi laikyti 

stojamąjį egzaminą (testą), o detalesnę informaciją apie stojamojo egzamino programą 

stojantieji gali gauti KU Priėmimo skyriuje. Remiantis vizito metu programos vykdytojų 

pateikta medžiaga, 2012 m. stojamojo egzamino programa apėmė penkis teminius blokus, kurie 

kartu aprėpia tuos faktinių žinių pagrindus, kurie yra būtini vaisingoms studijoms šios krypties 

programoje. 

Priėmimo į magistro studijas tvarkos tikslas yra atrinkti geriausius ir labiausiai motyvuotus 

studentus. Nors priėmimo į Europos studijų magistro programą sistema leidžia patikrinti, kad 

studentai turėtų būtinas faktines žinias, ji negarantuoja, kad studentai turės visas studijoms 

magistrantūros programoje reikalingas žinias ir gebėjimus. Pavyzdžiui, tikrinamas daugiau 

faktų išmanymas, nei gebėjimas operuoti socialinių mokslų kategorijomis ar prielaidomis. 

Todėl taikoma priėmimo tvarka nėra pakankama užtikrinti sėkmingą ir sklandų tolesnių studijų 

procesą, dėl skirtingo studentų žinių lygio. Programoje dėstantys dėstytojai, pripažinę 

išlyginamųjų studijų reikalingumą. 

Didžiausios problemos, kalbant apie priėmimą į studijas, yra susijusios ne su formaliais 

reikalavimais, bet su bendrai žemu konkursu. Dėl to programa negali atsirinkti geriausių ir 

labiausiai motyvuotų studentų. Problemą planuojama spręsti priemonėmis, kurios padidintų 

programos patrauklumą (programa trumpinama, planuojamas intensyvesnis viešinimas). 

 

Studijų proceso organizavimas, studentų judumas, akademinė ir socialinė parama  

Bendrai studijų proceso organizavimas leidžia tinkamai įgyvendinti programos tikslus ir 

pasiekti studijų rezultatus: paskaitos yra ne vienintelė auditorinių užsiėmimų forma – vyksta 

seminarai, koliokviumai ir pan. Egzaminai vyksta raštu, egzamino vertinimas sudaro ne mažiau 

kaip pusę galutinio vertinimo, reikalavimai rašto/baigiamiesiems darbams yra suformuluoti ir 
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paskelbti viešai; baigiamojo darbo rengimo procedūros nustatytos. Išsami ir detali informacija 

apie baigiamojo darbo reikalavimus ir rengimo tvarką paskelbiama studijų pradžioje. Trumpai 

tariant, tiek studijų organizavimo formos ir būdai, tiek ir informacijos sklaida apie juos yra 

pakankama, nors susitikimo su studentais metu buvo išsakytos pastabos dėl pateikiamų 

užduočių ir reikalavimų šabloniškumo - studentai pageidautų įvairesnių rašto darbų ar kitokio 

atsiskaitymo už studijas formų, kurios leistų formuoti įvairesnius perkeliamuosius gebėjimus, 

mokytis spręsti neįprastas užduotis.  

Pagal galimybes šios programos studentai yra įtraukiami ir į katedros mokslinę veiklą (pvz., 

studentų darbai publikuojami katedros leidiniuose, studentai skaito pranešimus fakulteto 

studentų mokslinėje konferencijoje). Studentai yra reguliariai informuojami apie mokslinės 

veiklos galimybes ir žemo jų įsitraukimo lygio priežastys susijusios ne su paskatų trūkumu 

(pvz., už geriausius pranešimus studentų mokslinėse konferencijose studentai yra skatinami 

premijomis), bet su nepakankama pačių studentų motyvacija. 

Sąlygos dalyvauti studentų judumo programose yra sudaromos, nors šios programos 

studentų judumas yra itin žemas.  

Studentams teikiama akademinė ir socialinė parama yra pakankama ir gerai organizuota: a) 

studentai studijų pradžioje yra supažindinami su bendromis baigiamųjų darbų rengimo 

taisyklėmis; b) sulaukia dalykinės paramos iš dėstytojų baigiamų darbų rengimo klausimais; c) 

yra konsultuojami ir mokomi, kaip rasti reikalingą informaciją; d) gauna stipendijas, yra 

skatinami premijomis (pvz., už geriausius pranešimus studentų mokslinėse konferencijose).  

 

Studentų pasiekimų vertinimo sistema  

Savianalizės skyriuje „Pasiekimų vertinimas“ aprašomi reikalavimai magistro darbui, 

magistro darbo gynimo ir vertinimo taisyklės, nurodoma, kad „egzaminų įvertinimo (...) tvarka 

yra aiškiai reglamentuota, vieša, skaidri (...) Per dvejus metus nebuvo gauta nė viena apeliacija 

dėl vertinimų neobjektyvumo ar kitokių procedūrinių pažeidimų“. 

Reikalavimai magistro darbui yra pagrįsti ir atitinka magistro darbams keliamus 

reikalavimus; gynimas viešas, darbus vertina kompetetingos komisijos. Tiesa, ne visai aiškus 

punktas, kuris suponuoja, kad gali atsitikti taip, jog magistro darbo vadovas leidžia, o katedros 

vedėjas neleidžia ginti darbą („jeigu darbo mokslinis vadovas ir/ar katedros vedėjas prieštarauja 

darbo gynimui“). Tokia nuostata yra įtvirtinta KU Senato patvirtintame Studentų savarankiškų 

mokslo ir meno darbų reikalavimų aprašo 35 punkte. Tačiau sprendžiant iš dėstytojų reakcijų, 

praktikoje šis punktas problemų nesukelia.  

Bendrai, studentų pasiekimų vertinimo sistema yra aiški, vieša ir tinkama studijų 

rezultatams įvertinti.  

 

Absolventų profesinė veikla 

Rengiant savianalizę programa dar neturėjo absolventų. Susitikime su vertinimo grupe 

dalyvavo 4 absolventai. Nors jų profesinei veiklai programos suteiktos dalykinės 

kompetencijos nėra tiesiogiai būtinos, absolventų profesinė veikla gali būti laikoma atitinkanti 

programos rengėjų lūkesčius, o įgyta „Europos reikalų kompetencija“ sudaro prielaidas 

sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. 
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Srities stiprybės: 

- Studijų eiga aiškiai apibrėžta, studentams laiku yra suteikiama visa su studijų procesu susijusi 

informacija. 

- Studijų ir vertinimo organizavimas atitinka programos siekinius. 

Srities silpnybės: 

- Priėmimo sistema neleidžia atrinkti socialinių mokslų srities magistro lygio studijoms būtinų 

ir pakankamų žinių bei gebėjimų turinčių pretendentų, todėl ji turėtų būti papildyta atitinkamais 

nevienodą studijuojančiųjų pasirengimą išlyginti leidžiančiais studijų elementais.  

- Programa nepritraukia labai motyvuotų studijoms ir mokslinei veiklai studentų 

 

6. Programos vadyba  

Savianalizėje yra pateikta informacija apie tai, kas dalyvauja administruojant programą, ir 

už kuriuos programos administravimo aspektus atsako konkrečios institucijos (katedra, 

fakulteto administracija, fakulteto taryba, KU Studijų departamentas). Pagrindinis veikėjas, 

atsakantis už programos turinį ir kokybę – Politologijos katedra, už sklandų studijų programos 

įgyvendinimą - fakulteto administracija.  

Nors atsakomybės už programos įgyvendinimą yra ganėtinai aiškios, bendrai jų 

paskirstymo sistema stokoja lankstumo ir neleidžia operatyviai atitinkame lygmenyje reaguoti į 

problemą. Pvz., vizito metu buvo išsakytos pastabos dėl netinkamai parengtų savianalizėje 

pateiktų dalykų sandų aprašų, į kurias programos vykdytojai reagavo nurodydami KU dalykų 

sandų peratestavimo procedūros – sandus tvirtina katedros vedėjas, po to – sandų peratestavimo 

komisija. 

Savianalizėje teigiama, kad informacija apie programos įgyvendinimą yra renkama 

periodiškai, nes katedros posėdžiai, kuriuose aptariami programos įgyvendinimo klausimai, 

vyksta kasmet, o gal ir kas semestrą (pasibaigus egzaminų sesijai). Minimos ir studentų 

apklausos. Tačiau sprendžiant iš susitikime su studentais gautos informacijos, studentų 

anketavimas nevyksta, pastabos, jei yra išsakomos, yra pateikiamos žodžiu. Nors toks 

grįžtamojo ryšio būdas leidžia greitai identifikuoti skubaus reagavimo reikalaujančias 

organizacines problemas, rekomenduotume sistemingiau taikyti ir studentų anketavimą. 

Anketos anonimiškumas leistų studentui atvirai išsakyti pastabas dėl „jautresnių“ kokybės 

aspektų - dalyko turinio, dėstymo būdo, dėstytojo kompetencijos ir pan.  

Programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatai yra panaudojami tobulinant programą, 

nors jų panaudojimo veiksmingumą įvertinti sudėtinga. Jei veiksmingo panaudojimo kriterijumi 

laikysime tai, kad atsižvelgus į rezultatus yra daromi programos sandaros ar jos įgyvendinimo 

procesų pakeitimai, tuomet būtų galima sakyti, kad tie rezultatai panaudojami veiksmingai. 

Kita vertus, esama problemų, kurios iki šiol nėra sprendžiamos. Pvz., vienintelė išsamiau 

aprašoma 1 kurso magistrantų apklausa buvo atlikta 2012 m. gegužę ir jos rezultatai rodo, kad 

yra sričių, kurios reikalauja sprendimų, tačiau savianalizėje jos nėra minimos. Pvz., tik 20 proc. 

magistrantų teigia, kad studijos atitinka lūkesčius, 60 proc. – kad atitinka iš dalies, o 20 proc. – 

kad neatitinka. Kadangi iš viso tame kurse studijuoja 5 studentai, išeina, kad tik 1 studentas 

mano, jog studijos jo lūkesčius atitinka. Susitikimo su savianalizės grupe metu paaiškėjo, kad 

nusivylimą, tos grupės nuomone, sąlygojo programos turinys, per menka jos skiriama apimtis 

teisei ir ekonomikai, tačiau neatrodo, kad programos vykdytojai būtų aptarę, kokių sprendimų 

reikėtų imtis ir kaip užtikrinti adekvačią informacijos apie programos turinį ir tikslus sklaidą 

pretendentams ir studentams.  
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Savianalizėje minima, kad nuo 2009 metų vyksta kasmetinės darbdavių, dėstytojų ir 

studentų atstovų konferencijos-seminarai, kur aptariamos studentų praktikos organizavimo, 

studijų kokybės gerinimo problemos. Vis tik vizito metu gauta informacija neleidžia teigti, kad 

darbdaviai dalyvauja studijų programos vertinime ir tobulinime. Programoms vykdytojams 

vertėtų ieškoti veiksmingesnių formų, kaip į programos tobulinimo procesus įtraukti 

darbdavius.  

Nors egzistuojančios kokybės priežiūros ir jos užtikrinimo formos (katedros posėdžiai, 

renkamos apie programą informacijos pobūdis, Studijų kokybės komisijos veikla ir pan. – bent 

jau formaliai programos priežiūra yra periodiška, savalaikė ir neuždelsta) atrodo pakankamos, 

vertėtų inicijuoti jų pakeitimus lankstumo linkme ir aktyvinti grįžtamąjį ryšį (studentų, 

absolventų, darbdavių nuomonių apklausos).   

 

Srities stiprybė: 

- Yra numatyta studijų kokybės priežiūros ir programos vadybos sistema, joje dalyvaujančios 

institucijos ir jų atsakomybės. 

Srities silpnybė: 

- Studijų kokybės priežiūra nesiremia sistemingo grįžtamojo ryšio palaikymu. 

 

III. REKOMENDACIJOS  

 

1) Patobulinti Programos dalykinį turinį taip, kad atsirastų grynesnė dermė tarp jos pavadinimo, 

tikslų, numatomų studijų rezultatų ir suteikiamos kvalifikacijos. 

2)  Tuo tikslu išgryninti Programos studijų objektą, atitinkantį politikos studijas, papildyti 

studijų turinį teisės ir ekonomikos moduliais bei likviduoti kai kurį dalykų dubliavimąsi ir 

nelabai derančius modulius.  

3) Skatinti dėstytojus savo, nors ir specifinių, tyrimų laukuose nagrinėti objektus Europos 

politikos mokslų kontekste.  

4) Sparčiau kurti (specifinę) KU Europos studijų mokslinę mokyklą.  

5)  Peržiūrėti priėmimo į Programos studijas sistemą, siekiant atrinkti labiausiai motyvuotus 

ir geriausiai studijoms pasirengusius absolventus. Rekomenduotina stojamojo egzamino 

programą sieti ne tik su dalykinių žinių tikrinimu, bet ir su gebėjimo analizuoti, 

argumentuoti, operuoti socialinių/politikos mokslų sąvokomis ir modeliais tikrinimu. 

6) Studijų programos kokybės priežiūrą grįsti sistemingai taikoma grįžtamojo ryšio sistema, 

kuri apimtų ir anoniminių apklausų elementus. 

7) Peržiūrėti personalo sudėtį, įdarbinant papildomai dėstytojus, kurie būtų įgiję daktaro 

laipsnį politikos mokslų ir kt. socialinių mokslų srityse ir specializuotųsi Europos politikos, 

ekonomikos ir teisės problematikoje. 

8) Vykdyti reguliarius dėstytojų mainus su užsienio universitetais. 

9) Skatinti dėstytojus savo mokslinius interesus bei publikacijas sieti ir su politikos mokslais 

Europos kontekste.   

10) Skatinti ir efektyviau sudaryti sąlygas dėstytojų tarptautiniams mainams, ypač vietinių 

dėstytojų mobilumui. Remti kitas dėstytojų kvalifikacijos kėlimo formas. 

11)  Aktyviau įtraukti socialinius partnerius į programos vertinimą ir tobulinimą, išnaudoti 

darbdavių akcentuojamą šios Programos reikalingumą. 

12) Skatinti Programos dėstytojus siekti EK Jean Monnet projekto paramos. 
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 IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

 

Klaipėdos universiteto studijų programa Europos studijos (valstybinis kodas –  621L20002) 

vertinama teigiamai  

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 2 

2. Programos sandara 2 

3. Personalas  2 

4. Materialieji ištekliai 3 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  3 

6. Programos vadyba  2 

 Iš viso:  14 

* 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) 

 

 

Grupės vadovas: 

 
Prof. Kęstutis Kriščiūnas 

Grupės nariai: 

 

 

 

Doc. dr. Andžej Pukšto 

Doc. dr. Inga Vinogradnaitė 

Augustė Meškytė 

 

  

  

  

 




