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I. ĮŽANGA  

Archyvistikos bakalauro studijų programa vykdoma Vilniaus universitete (VU) nuo 

1999 metų. Ši bakalauro studijų programa buvo sukurta laimėjus Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės paskelbtą konkursą dėl archyvų akademinių studijų šalies universitetuose. 

Archyvistikos studijų programa patvirtinta VU Senato posėdyje 1999 m. vasario 4 d. ir 

įregistruota 1999 m. balandžio 23 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 560. Atnaujinta 

programa patvirtinta VU Senato posėdyje 2002 m. gegužės 16 d. 2008 m. parengta 

Archyvistikos bakalauro studijų programos savianalizės suvestinė buvo pateikta Studijų 

kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuojamam išoriniam vertinimui, tačiau vertinimo 

išvados nepateiktos. 2012 metais SKVC pateikta nauja Archyvistikos bakalauro studijų 

programos savianalizės suvestinė.

2012 m. rugpjūčio mėn. SKVC sudaryta ekspertų grupė, susidedanti iš Vytauto 

Didžiojo universiteto lektoriaus dr. Lino Salduko, Lietuvos kultūros ministerijos ministro 

patarėjo Vido Grigoraičio, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentės Gintarės

Alaburdaitės ir grupės vadovo Lietuvos istorijos instituto direktoriaus dr. Rimanto Miknio, 

lydima SKVC vertinimo koordinatorės Eglės Grigonytės, lankėsi VU Komunikacijos fakultete 

(KF). Vizito VU KF metu vyko susitikimai su fakulteto administracija, studijų programos 

savianalizės suvestinės rengėjų grupe, dėstytojais, studentais ir socialiniais partneriais bei 

absolventais.

Ekspertai, iš anksto susipažinę ir įvertinę aukštosios mokyklos pateiktą studijų

programos savianalizės suvestinę, jos prieduose pateiktą medžiagą, taip pat medžiagą, kurią

buvo prašyta pateikti papildomai, bei apibendrinę vizito susitikimuose išgirstus faktus, parengė 

Archyvistikos bakalauro studijų programos išorinio vertinimo išvadas.

II. PROGRAMOS ANALIZĖ 

1. Programos tikslai ir studijų rezultatai 

1.1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra apibrėžti, aiškūs ir viešai 

skelbiami.

Analizuojant savianalizės suvestinę buvo kilęs klausimas dėl studijų programos tikslų ir 

numatomų rezultatų konkretumo. Tačiau vizito į aukštąją mokyklą metu abejonių dėl 

konkretumo neliko. Logiški ir pagrįsti paaiškinimai tiek savianalizės suvestinės rengėjų, tiek kitų 

susitikimų dalyvių atsakė į esminius klausimus: kaip suprantama sąvoka „moksliniai tyrimai“, ką 

reiškia „gebėjimai valdyti dokumentus“ (žr. Savianalizės suvestinė 9 punktas), kaip programa 
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tenkins archyvistikos ir kitų su ja susijusių mokslo šakų – istorijos, literatūros, meno ir kultūros 

tyrimų poreikius.

Pažymėtina, kad informacija apie Archyvistikos studijų programą bei jos tikslus yra 

prieinama viešai. Programos turinys, studijų apimtis, forma ir trukmė, priėmimo sąlygos ir 

reikalavimai, įgyjami gebėjimai, profesinės veiklos galimybės ir suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis yra paskelbti VU KF interneto svetainėje (prieiga internetu: 

http://www.kf.vu.lt/lt/structure/view/?id=409). Be to, informacija apie programą taip pat yra 

paskelbta ir VU Studijų direkcijos ir Informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus leidinyje 

„Vilniaus universitetas 2012: pirmoji pakopa ir vientisosios studijos“ (ISSN 2029-0195), KF 

leidinyje „20 metų sėkmės istorijų“ (ISBN 978-9986-28-016-3) ir lankstinukuose „Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakultetas“. Ši informacija – pakankama.

1.2. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai – pagrįsti akademiniais ir (ar) 

profesiniais reikalavimais, visuomenės ir darbo rinkos poreikiais.

Iš esmės, programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra  pagrįsti akademiniais ir 

profesiniais reikalavimais, visuomenės ir darbo rinkos poreikiais.

Savianalizės suvestinėje pažymėta, kad: „Studentai, baigę šią studijų programą, įgyja 

ne tik archyvaro, bet ir dokumentų vadybininko kompetencijas, kurias gali taikyti tiek viešojo, 

tiek privataus sektoriaus organizacijose. Vykdant Archyvistikos studijų programos tikslus, 

atsižvelgiama į valstybės ir regionines raidos sąlygas ir darbo rinkos paklausos pokyčius, 

pastoviai bendraujama su būsimais darbdaviais ir atsižvelgiama į jų interesus bei studentų 

poreikius.“ (žr. Savianalizės suvestinė 10 punktas). Susitikimai su studentais, absolventais ir 

socialiniais partneriais šį teiginį patvirtino. Fakulteto administracija, Studijų programos 

komitetas rengia susitikimus su socialiniais partneriais, atlieka absolventų, studentų apklausas, 

kurių metu stengiamasi išsiaiškinti jų poreikius. 

Programos savianalizės suvestinės rengėjai atkreipė dėmesį į padidėjusį darbo ir 

praktikos skelbimų skaičių šios studijų programos studentams. Anot jų, „2010/2011 m. buvo 

gauta per 30 tokių pasiūlymų. Pagal Lietuvos darbo biržos duomenis 2010 m. įregistruoti 6, 

2009 m. – 9, 2008 m. – 3 VU Archyvistikos studijų programos absolventai. Studijas baigia 

vidutiniškai 25 absolventai“ (žr. Savianalizės suvestinė 11 punktas). Susitikimo metu su 

absolventais ir socialiniais partneriais bei studentais buvo patvirtinta, kad šią studijų programą 

baigusių specialistų poreikis yra akivaizdus. Žinant, kad programa orientuota į modernios 
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archyvistikos sampratą1, archyvistikos specialistų poreikis turėtų išlikti ir ateityje. Be to, studijų 

programos aktualumas pagrįstas nuo 2005 m. Europos Sąjungos Ministrų tarybos sudarytos

Nacionalinių ekspertų grupės prioritetais: archyvų išsaugojimu ir žalos prevencija Europoje, 

Europos tarpdisciplininio bendradarbiavimo elektroninių dokumentų ir archyvų srityje 

stiprinimu, Europos ir nacionaliniu teisiniu reglamentavimu, susijusiu su priėjimu prie 

dokumentų ir jų valdymu ir kt. prioritetais. Pasiremiama ir Tarptautinės archyvų tarybos siūlymu

skatinti veiklą nukreiptą dokumentų (archyvų) prieinamumui ir skaitmeninimui. Studentai, 

stojantys į šią studijų programą, kaip rodo pokalbių su jais turinys, žino apie šias nuostatas ir jos 

tampa studijų motyvacija.

Su dokumentų ir archyvų valdymu susijusios kompetencijos, kurios yra siejamos su 

tokiomis pareigybėmis kaip archyvaras, vyresnysis ar vyriausiasis specialistas ir panašiai, 

savianalizės suvestinėje apibūdintos, remiantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų 

įstatymu, taip pat, pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamose Dokumentų rengimo, 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų saugojimo, Elektroninių dokumentų valdymo 

taisyklėse ar kituose Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistuose norminiuose teisės aktuose 

nustatytus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo bei naudojimo reikalavimus.

Nors programa ir nėra orientuota rengti specialistų valstybiniams archyvams darbui 

su senaisiais dokumentais ir senosiomis kalbomis, reikalingi specialūs paaiškinimai dėl 

modernios archyvistikos sampratos sąsajų su istorinių dokumentų tvarkymu (jų aprašymu, 

sisteminimu ir pan.). Susitikimo su absolventais ir socialiniais partneriais metu paaiškėjo, kad 

profesiniai reikalavimai, susiję su istoriniais dokumentais, dėl nepakankamų rusų, lenkų, lotynų 

kalbų, paleografijos žinių, tenkinami tik nedidele dalimi. Manome, kad tam tikrą tokių žinių 

kiekį turi turėti kiekvienas Archyvistikos absolventas, nepriklausomai nuo to, kokioje srityje jis 

dirbs2.  

1.3. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį, pakopą ir 

kvalifikacijų lygį. 

Studijų programa ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Kaip rodo 

savianalizės suvestinėje pateikti studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai bei 

susitikimų metu su studentais, absolventais bei socialiniais partneriais surinkta medžiaga,  jie 

                                               
1 Archyvistika kaip visuomenės komunikacijos ryšių plėtojimo priemonė, įrankis, kaip informacinės komunikacijos 
mokslo kryptis, o ne istorijos mokslo šaka. Taip buvo paaiškinta susitikimo su fakulteto administracija metu. Ypač 
daug dėmesio tam buvo skiriama pokalbyje su savianalizės suvestinės rengimo grupe.
2 Tiesa, būtent tokių specialistų poreikis yra nedidelis. Be to, dėl centrinių valstybinių archyvų institucijų, 
nacionalinių bibliotekų „atsargios“ kadrų atnaujinimo politikos jis yra neaktualizuojamas. Kita vertus, minėtose 
institucijose ir toliau vyrauja dar XIX amžiuje susiformavusi nuostata, kad „archyvas – dokumentų saugykla“. Tai 
gali turėti įtakos akademinių reikalavimų susiaurinimui. 
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atitinka studijų rūšį, pakopą ir kvalifikacijų lygį: studijų rūšis – universitetinės studijos, pakopa –

I – bakalauro studijos, VI kvalifikacijų lygis, Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372306&p_query=&p_tr2.  

1.4. Programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama 

kvalifikacija dera tarpusavyje.

Archyvistikos studijų programoje numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir 

suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, kai kalbama apie studijų rezultatus orientuotus į viešojo

ir privataus sektoriaus organizacijų veiklos procesų pažinimą, teisinius pagrindus. Tačiau kyla 

abejonių3, ar absolventai bus pajėgūs dirbti kultūros, mokslo įstaigose, paminklosaugos ir 

kultūros paveldo institucijose, bibliotekose, nes orientuojantis į modernią archyvistikos 

sampratą, jie nėra pakankamai įsisavinę istorinių dokumentų ir archyvų valdymo metodų, jų 

taikymo praktikoje.

Srities stiprybės:

Praktiškumas, studijų metų įgytų žinių pritaikomumas darbe, pirmiausia „einamoje 

archyvistikoje“ (šių dienų archyvistikoje).

Srities silpnybės:

Formuluojant tikslus ir numatant studijų rezultatus koncentruojamasi ties modernios 

archyvistikos akademiniais ir profesiniais poreikiais, deramai neatsižvelgiant į žinių, mokėjimų 

ir įgūdžių darbo su istoriniais dokumentais poreikį. Diskusijų metu buvo išsakyta samprotavimų, 

kad galbūt ši problema galėtų būti sprendžiama antros studijų pakopos studijų programų pagalba, 

galbūt kooperuojantis su kitais VU fakultetais, ar įvedant  specializaciją paskutiniais 

Archyvistikos bakalauro studijų metais. Tam turi būti nustatytas santykis su VU Istorijos 

fakulteto (IF) vykdomomis bakalauro ir magistro studijų programomis, kuriose yra dėstomi 

archyvistikos pagrindai. Galbūt būtų galima galvoti apie dvi magistrantūros šakas – tradicinę bei 

„naująją archyvistiką“.

                                               
3 Susitikimų su studentais, absolventais ir socialiniais partneriais metu buvo konstatuota, kad tokių mokėjimų ir 

įgūdžių trūksta, tačiau buvo pažymima, kad jie reikalingi gana siaurai apibrėžtoje darbo rinkos aplinkoje. „Plačioji“ 

archyvistikos studijas baigusiųjų įsidarbinimo aplinka tokių nereikalauja. Ji studijuojančius ir baigusius orientuoja į 

informacinės komunikacijos aplinką. 
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2. Programos sandara

2.1. Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Pagal teisės aktų reikalavimus, Archyvistikos bakalauro studijų programos apimtis yra

240 kreditų. Atitinkant teisės aktų reikalavimams, jie yra paskirstyti taip, kad studijų krypties 

dalykai (toliau – SK) sudaro 165 kreditus, iš jų 4 pasirenkamieji dalykai (10 kreditų), bendrojo 

universitetinio lavinimo dalykai (toliau – BUS) sudaro 15 kreditų ir gilesnės specializacijos toje 

pačioje kryptyje dalykai 60 kreditų. Kiekvieną semestrą studentai turi sukaupti po 30 kreditų.

Studentai mokosi ketverius metus, per kuriuos jie privalo išklausyti bendrojo universitetinio 

lavinimo ir studijų krypties dalykus. Pagal pasirinkimo būdą dalykai suskirstyti į privalomus ir 

pasirenkamuosius. Pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais studijų metais studentai rašo kursinį 

darbą.

2.2. Studijų dalykai ir (ar) moduliai išdėstyti nuosekliai, dalykai ar jų temos nesikartoja.

Susipažinus su savianalizės suvestine, prieduose pateiktais studijų dalykų bei modulių 

aprašais buvo pastebėta, kad ne visi studijų dalykai ir jų moduliai pateikti pakankamai išsamiai. 

Todėl kyla problemų, dėl jų nuoseklumo ir kartojimosi įvertinimo. Pavyzdžiui, neišsamiai –

nepateikti išankstiniai ir gretutiniai reikalavimai studijuojantiems, labai apibendrintos, 

nekonkrečios temos, – sukonstruoti moduliai Sociologijos įvadas (dokt. J.Andrijevskis)4, Senoji 

dokumentų kalba ( doc. dr. A. Braziūnienė), Lietuvos istorija (lekt. Ignas Kapleris). Dėl to kyla 

neaiškumų, koks Lietuvos istorijos modulio turinio santykis su Lietuvos institucijų struktūrų XIII 

– XVIII a.;  XIX – XX a. modulio turiniu. Taip pat, ar nekartoja temų Lietuvos istorijos modulis, 

kai išankstiniu reikalavimu studentams  jame nurodoma – „Pamatinės Lietuvos valstybės, 

visuomenės ir kultūros žinios“ (žr. 1 Priedas, psl. 22). Apskritai,  ne tik šiame, bet ir kituose 

moduliuose sąsajos su „giminingais“ programos dalykais neaptartos. 

Taipogi pastebėtina, kad kai kurių modulių uždaviniai formuluojami neatsižvelgiant į 

lenkų, rusų, lotynų kalbų užsiėmimams skirtą laiką bei numatomą žinių lygį. Dėl to bei dėl labai 

savitos lekt. I. Kaplerio modulio Lietuvos istorija turinio konstruotės (ją aptariame sekančiame 

                                               
4 Šiame modulyje apskritai nėra temų sąrašo, o tik aprašytas dalyko turinys – apie ką bus kalbama su studentais. 
Kita vertus, įrašius pastabą, jog „paskaitų lankomumas neprivalomas“ bei, kad studentas gali praleisti 1/3 seminarų, 
akivaizdu, kad didelė dalis dalyko studijų paliekama savarankiškam studentų darbui (žr. 1 Priedas, psl. 73). 
Literatūros sąrašas sukelia abejonių, kad studentai bus pajėgūs pasiekti numatomus, pakankamai aukštus net 
sociologijos, istorijos, politologijos mokslus studijuojantiems, tikslus: “[...] Studentai žinos sociologijos mokslo 
klasikus, pagrindines sociologijos teorijas, tyrimų metodologijos pagrindus, problemines sritis. Studentai gebės 
atlikti paprasčiausius sociologinius tyrimus, gebės sociologijos mokslo rėmuose vertinti visuomenėje vykstančius 
procesus, gebės mokslinėje  literatūroje atpažinti konkrečias sociologijos teorines mokyklas“ (žr. 1 Priedas, psl. 72). 
Žinant, kad dalyko studijoms numatomos apskritai tik 26 val., tai minėtos „išimtys“  jau iš anksto lemia, kad tokie 
dalyko tikslai ir gebėjimai daugeliui studentų bus nepasiekiami. Šiame modulyje, kaip ir kituose paminėtuose, 
visiškai neaiškios dalyko sąsajos ne tik su kitais – giminingais – dalykais, bet ir Archyvistikos programos tikslais ir 
uždaviniais.
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išvadų punkte – 2.4.) neaišku ar galės būti realizuotas lekt. D. Stankevičienės modulis 

Informacijos tvarkyba ir ieška (archyvinis aprašymas), kurio siekiniai yra: „bus pasirengę atlikti 

dokumentų, susijusių su giminės, šeimos nariais, archyvo informacinėje paieškos sistemoje 

paiešką ir atrinktų dokumentų analizę; bus pasirengę savarankiškai atlikti rašytinio dokumento 

konteksto ir turinio analizę“? (žr. 1 Priedas, psl. 48).

Susitikimo su studentais metu irgi buvo patvirtinta, kad „Dėstytojai – neįsigilinę į 

studijų programą, dažnai jų dėstomi dalykai nesuderinti su kitais studijų programos dalykais“. 

Taigi, dalykų ir modulių išdėstymui trūksta nuoseklumo ir sąsajų vienas su kitu.

2.3. Dalykų ir (ar) modulių turinys atitinka studijų rūšį ir pakopą.

Dalykų turinys iš esmės atitinka Archyvistikos studijų programos rūšį (universitetinės 

studijos) ir pirmąją bakalauro studijų pakopą. Iš esmės todėl, kad išsamiau susipažinus su 

prieduose pateiktais studijų dalykų bei modulių aprašais bei pokalbių su studentais metu 

paaiškėjo, kad yra modulių, kurių turinys yra problemiškas, vertinant juos santykyje su studijų 

pakopa. 

Pirmiausia, problemišku yra modulis Lietuvos istorija (lekt. I. Kapleris). Jame 

nepakankamai detaliai pateiktos dėstomo dalyko temos, jos labai abstrakčios, kartoja tikslo 

apibrėžimą: „Ugdant studentų humanitarinę kultūrą ir istorinę sąmonę, supažindinti su 

svarbiausiomis Lietuvos istorijos atminties vietomis, aptarti Lietuvos istorijos istoriografijos 

problemas ir jų raišką archyvistikos mokslo kontekste ir archyvų praktinėje veikloje“ (žr. 1 

Priedas 22 psl.). O ir pats tikslas neatitinka klasikinės dalyko Lietuvos istorija sampratos. Iš 

esmės rengiamasi kalbėtis su studentais „antro laipsnio istorijos“5 klausimais. Tai nėra tikroji 

istorija, o tik jos funkcionavimas atminties kultūroje. Taigi, dėstoma ne Lietuvos istorija, o 

„istorinė atmintis“. Išeitų, kad konceptualizuoto Lietuvos istorijos kurso pritaikyto archyvistikos 

poreikiams, pvz.: „bus pasirengę savarankiškai atlikti rašytinio dokumento konteksto ir turinio 

analizę“ (žr. 1 Priedas psl. 48) vertinamoji programa neturi. Taip pat paminėtina, kad temos, 

kurios pateiktos Lietuvos istorijos modulio aprašyme, neturi savitarpio ryšių, jos nenuoseklios, 

provokatyvios, skatinančios istorinio mąstymo plėtotę (tai tiktų istorijos specialybės studijoms), 

tačiau ne žinių ir mokėjimų sisteminimą. Minėtosios temos „novatoriškos“, jos galėtų būti netgi 

                                               
5 „Antro laipsnio istorija" (Histoire au second degré) nagrinėja kaip formuojasi visuomenės vaizdiniai apie praeitį, 
kokie ir kodėl įvyko pokyčiai šioje aplinkoje bei kokią reikšmę istorinė atmintis turi formuojant visuomenės 
kolektyvines tapatybes. Bet tokia samprata visiškai neapima istoriografinių problemų rato, kuris susijęs su istorijos 
tyrimais ir jų rezultatais. Kitaip būtų, jeigu kursas būtų įvardintas „istorinės atminties‘ „atminties kultūros“ 
pavadinimu. Tuomet toks kurso išdėstymo pasirinkimas būtų labiau pagrįstas, nes archyvai, pirmiausia,  – istorinės 
atminties funkcionavimą palaikanti institucijos. Tačiau tuo atveju , reiktų parengti specialų „Lietuvos istorijos“  
kursą.
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specialių mokslinių tyrimų objektais: „Šiuolaikinės Lietuvos istoriografijos problemos“;

„Lietuvos istorijos mokslo santykis su komunikacijos ir informacijos, archyvistikos mokslais ir 

archyvų praktine veikla“. 

2.4. Dalykų (modulių) turinys ir metodai leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus.

Savianalizės suvestinėje pateikiama informacija, pokalbių su savianalizės suvestinės 

rengimo grupe, programos dėstytojais, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais metu 

surinkta medžiaga leidžia konstatuoti, jog dalykų turinys ir metodai ne visiškai leidžia pasiekti 

numatomus studijų rezultatus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad pasikeitusi archyvistikos mokslo 

samprata, sąlygoja istorinių disciplinų siaurinimą ir studijų siekinio – ugdyti archyvistus, 

turinčius gebėjimų dirbti su istoriniais dokumentais, abejotiną realizavimą.

Taipogi kyla klausimų dėl vieno iš modulių. Manome, kad netikslinga studijų 

programoje „paslėpti“  lotynų kalbos pradmenų mokymą po Senoji dokumentų kalba (dr. 

A.Braziūnienė) modulio pavadinimu. Todėl, kad moduliui apskritai numatytas vienas semestras,

o pagrindinei temai – Lotynų kalbos pagrindai – tiesiogiai skiriama  tik 30 kontaktinių valandų 

darbo, 30 valandų pratyboms ir 60 – savarankiškam darbui. Manome, kad tokia modulio sandara 

neleidžia  įgyti pakankamai žinių archyvinio darbo praktikai. Taip pat didelių abejonių kyla dėl 

to, ar įmanoma mokantis lotynų kalbos pradmenų tame pačiame semestre lygiagrečiai nagrinėti 

LDK lotyniškus tekstus: Gedimino laiškai; Gratulationes; Knygų prakalbas; epigrafus, 

inskripcijas Vilniaus universiteto istoriniame ansamblyje, Vilniaus bažnyčiose ir kt. Panašu į 

profanaciją. 

2.5. Programos apimtis yra pakankama studijų rezultatams pasiekti.

Mokslinio darbo įgūdžius ugdo studentų kasmet rengiami kursiniai darbai ir bakalauro 

baigiamasis darbas. Ryšį tarp praktikos ir teorinių žinių, jų pritaikymo realizuoja trys profesinės 

praktikos. Atsižvelgiant į VU Studijų reglamento rekomendacijas, Archyvistikos studijų 

programa buvo papildyta trečia ilgesne profesine praktika. Šiuo metu praktikos atliekamos 

ketvirtame, šeštame semestruose po 6 kreditus ir aštuntame – 12 kreditų, kas padeda būsimiems 

specialistams įgyti platesnio profilio žinias, pasirengti dirbti Lietuvos valstybės archyvuose ir 

kitose viešojo sektoriaus institucijose, informacijos įstaigose ar privataus sektoriaus 

organizacijose. 

Manome, kad nepakanka skiriamo laiko rusų ir lenkų kalbų įgūdžiams įgyti: nuo 2012 

m. rugsėjo 1 d.  rusų kalbai skiriami 2 semestrai, 8 kreditai, o lenkų kalbai - 2 semestrai, 10

kreditų. Kita vertus, kaip parodė pokalbis su studentais ir absolventais šios pakopos poreikių taip 

pat neatitinka vokiečių ir anglų kalbų mokymas – studentai nėra skirstomi į mokymo grupes, 



Studijų kokybės vertinimo centras 

pagal lygius. Tad užsiėmimai nėra efektyvūs didžiajai daugumai studijuojančių, nes šių kalbų 

žinojimo lygiai yra labai nevienodi. Studentai nepasiekia net mokslinei literatūrai užsienio 

kalbomis skaityti būtino lygio.

Programos apimtis – nepakankama studijų rezultatams pasiekti. Ją reikia išplėsti, 

atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas pastabas.

2.6. Programos turinys atitinka naujausius mokslo, meno ir technologijų pasiekimus.

Archyvistikos bakalauro studijų programos turinys atnaujinamas (paskutinis 

atnaujinimas 2012 m. gegužės mėn.) siekiant naujausių dokumentų valdymo, archyvistikos 

mokslo bei technologijų pasiekimų atitikties bei keičiantis studijų programos tinkleliui. 

Susitikimai vizito metu tai patvirtino.

Srities stiprybės:

Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus, studijų dalykų turinys atitinka 

Informacijos paslaugų kryptį.

Srities silpnybės:

Dalykų ir modulių išdėstymui trūksta nuoseklumo ir sąsajų vienas su kitu bei su studijų 

programos tikslais ir poreikiais. Studijų dalykai ir modulių turinys yra problemiški, vertinant 

juos santykyje su pakopa. Reikėtų ieškoti galimybių kaip spręsti archyvistų, turinčių gebėjimų 

dirbti su istoriniais dokumentais parengimo problemą.

3. Personalas 

3.1. Programos vykdymui pasitelkiamas personalas atitinka teisės aktų reikalavimus.

Iš pateikto KF Archyvistikos studijų programos dėstytojų sąrašo (36 dėstytojai) analizės 

galima teigti, kad daktaro mokslo laipsnį turi 14 dėstytojų, iš jų 3 turi profesoriaus, 7 docento 

pedagoginius vardus. Pagal dėstytojų sąrašą (žr. 2 Priedas, psl. 166), didžioji dalis (22) studijų 

programos dėstytojų neturi mokslo daktaro laipsnio ir užima lektoriaus arba asistento pareigas, o 

3 – kvalifikuojami kaip doktorantai. Tačiau paskaičiavus Archyvistikos studijų programos 

dalykų (kartu su gilesnės specializacijos toje pačioje kryptyje) apimtis pagal kreditus nustatyta, 

kad daugiau kaip pusę krypties dalykų dėsto dėstytojai turintys mokslo daktaro laipsnį. Jų 

dėstomi dalykai apima 120 kreditų, o kitų, be daktaro laipsnio – 105 kreditus. Tokiu būdu 

programos vykdymui pasitelktas personalas atitinka teisės aktų reikalavimus (žr. Laipsnį 

suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas 
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patvirtintas Lietuvos respublikos mokslo ir švietimo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu 

Nr.V – 501,  II.19 punktas).

3.2. Dėstytojų kvalifikacija yra tinkama numatomiems studijų rezultatams pasiekti.

Savianalizės suvestinėje nurodoma, kad: „Archyvistikos studijų programą vykdo

kvalifikuotas personalas, dėstytojai atitinka teisės aktų reikalavimus. Dauguma dėstytojų turi 

mokslo laipsnį, dalis jų turi docento ar profesoriaus vardą, yra doktorantų, dėstytojų iš 

profesinės aplinkos žemiausias išsilavinimas siekia magistro, aukščiausias – daktaro laipsnį“ 

(žr. Savianalizės suvestinė 38 punktas). Tikslintina, kad ne „dauguma“, o mažoji (14 iš 36) dalis 

dėstytojų turi aukščiausią mokslo laipsnį, kitų išsilavinimas siekia magistro laipsnį. Tačiau 

pažymėtina dar kartą, kad pirmiesiems - tenka daugiau kaip pusė studijų programos krypties 

dalykų apimties. Be to, visi 3 profesoriai yra parengę mokymo priemonių, tarp docentų/daktarų 

iš 11 asmenų mokymo priemonių yra parengę 5, o tarp doktorantų/magistrų – iš 22 irgi 5. Taigi, 

dėstytojų kvalifikacija, iš esmės - tinkama numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

Pastebėtina, kad studijų dalyką ,,Archyvų teisinis reglamentavimas“ dėsto lektorė, kuri neturi 

Teisės studijų krypties magistro laipsnio. 

Galima konstatuoti, kad iš visų dėstytojų mokslinio darbo patirties iki 5 metų turi 3 

dėstytojai, nuo 5 iki 10 metų - 3 dėstytojai, nuo 10 metų iki 20 metų - 4 dėstytojai, nuo 20 metų 

iki 30 metų - 2 dėstytojai, nuo 30 metų iki 40 metų - 2 dėstytojai. Pedagoginio darbo patirties iš 

visų 36 dėstytojų iki 5 metų turi 7 dėstytojai, nuo 5 iki 10 metų - 10 dėstytojų, nuo 10 metų iki 

20 metų - 10 dėstytojai, nuo 20 metų iki 30 metų - 7 dėstytojai, nuo 30 metų iki 40 metų - 2 

dėstytojai. Praktinio darbo patirties turi tik 7 dėstytojai – socialiniai partneriai: nuo 10 metų iki 

20 metų – 5 dėstytojai, nuo 20 metų iki 30 metų – 1 dėstytojas, nuo 30 metų iki 40 metų - 1 

dėstytojas. 

Galima spręsti, kad mažoji dalis dėstytojų, t.y. 7 dėstytojai turi mokslinio darbo 

patirties nuo 5 iki 20 metų, o iš visų 14 dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, mokslinio 

darbo patirties iki 5 metų turi 3 dėstytojai, nuo 6 iki 20 metų turi 7 dėstytojai, virš 20 metų – 4. 

Pedagoginio darbo patirties iš visų 36 dėstytojų, daugiausia t.y.  nuo 5 iki 20 metų turi 27 

dėstytojai. Praktinio darbo patirties nuo 10 iki 20 metų turi visi dėstytojai – socialiniai partneriai.

Pastebėtina, kad nuo Archyvistikos studijų programos egzistavimo pradžios 1999 m. KF 

apgintos tik dvi tiesiogiai su vertinama studijų programa susijusios disertacijos. Tik viena 

dėstytoja baigė programos krypties doktorantūros studijas, tačiau dirba tik 0,25 etato, t.y. ne 

pagrindinėje darbovietėje. Galima teigti, kad mažas apginamų disertacijų skaičius neužtikrina 

natūralios dėstytojų – mokslininkų kaitos ir todėl vykdant programą ženklus krūvis (120 prieš 

105 kreditus) tenka magistro kvalifikaciją turintiems dėstytojams. Dalis dėstytojų yra socialiniai 
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partneriai iš viešojo administravimo įstaigų – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Lietuvos 

valstybės istorijos archyvo, Vilniaus apskrities archyvo, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, 

Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 

bibliotekos. Du dėstytojai iš socialinių partnerių aplinkos turi daktaro laipsnį (vienas jų apgynęs 

disertaciją tiesiogiai susijusią su analizuojama programa), visi kiti – magistro. 

Savianalizės suvestinėje teigiama, kad: ,,Socialinės aplinkos atstovai, patyrę 

specialistai, turintys didelį praktinio darbo stažą, dažniausiai dėsto privalomuosius ir gilesnės 

specializacijos studijų krypties dalykus, veda seminarus ir pratybas“ (žr.: Savianalizės suvestinė 

38 punktas). Tai rodo, kad KF Archyvistikos studijų programos vykdymas patikimas mažiau 

mokslinės, pedagoginės patirties turintiems socialinės aplinkos viešojo sektoriaus atstovams –

praktikams. Būtent toks dėstytojų parinkimas nėra studijų programos stiprybė. Didelis praktinio 

darbo stažo turėjimas nėra tiesiogiai proporcingai susietas su mokslinių ir pedagoginių 

kvalifikacijų turėjimu. Dėl to abejotina, ar tinkamas pasirinkimas pavesti privalomuosius studijų 

krypties dalykus dėstyti praktinio darbo specialistams. Sprendimas praktinio darbo žinovams 

vesti seminarus ir pratybas yra tinkamas.

Archyvistikos studijų programos studentų mokymo procese nedalyvauja dėstytojai, 

dirbantys privataus verslo sektoriuje, tad mažėja galimybės gauti naujausią informaciją, 

operatyviai reaguoti ir keisti studijų programos dalykus reaguojant į poreikius kylančius iš šios 

socialinės aplinkos. Tačiau, privataus sektoriaus parama naudojamasi studentų praktikoms 

atlikti.

3.3. Dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti.

Dėstytojų skaičius numatomiems studijų rezultatams pasiekti yra pakankamas, tačiau 

būtina stiprinti dėstytojų su aukščiausiu – daktaro –  moksliniu laipsniu bei turinčių parengtų 

metodinių priemonių, reikšmę studijų procese.

3.4. Dėstytojų kaita užtikrina tinkamą programos vykdymą.

Kviestinių dėstytojų programoje nėra, nepriimtas nei vienas užsienio ar kurios kitos 

Lietuvos aukštosios mokyklos dėstytojas, nevyksta analizuojamos programos dėstytojų kaita su 

kitų universitetų analogiškas programas turinčiomis aukštojo mokslo institucijomis. Vyksta tik 

epizodinės vizituojančių dėstytojų paskaitos, dažniausiai atvykusių kitų programų vykdytojų 

kvietimu. Kviestinių dėstytojų nebuvimas yra motyvuojamas nepakankamomis kompetencijomis 

organizuoti paritetinius mainus. 
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3.5. Aukštoji mokykla užtikrina (sudaro) sąlygas dėstytojų profesiniam tobulėjimui 

reikalingam programos vykdymui.

Po vieną dėstytoją dalyvavo Vienoje vykusiame Pasauliniame archyvų kongrese ir 

Varšuvoje vykusioje Archyvų Tarybos konferencijoje. Dėstytojai – valandininkai dalyvauja 

viešojo administravimo specialistams skirtuose seminaruose, kur skaito pranešimus apie savo 

profesinės veiklos aplinką. Profesiniam tobulėjimui būtinos lėšos, kurių, kaip paaiškėjo 

susitikimų su ekspertais metu, KF dirbančių profesiniam tobulėjimui nepakanka, kaip, matyt, 

tam stinga ir būtino intereso. 

3.6. Aukštojoje mokykloje vykdomi moksliniai tyrimai (meninė veikla), tiesiogiai 

susiję su analizuojama programa.

Galima pažymėti, kad iš dėstytojų, dirbančių pagrindiniu krūviu ir dėstančių 

Archyvistikos studijų programos studentams, didžiąją dalį sudaro VU Komunikacijos fakulteto 

dėstytojai, dirbantys Knygotyros ir dokumentotyros institute. Pastebėtina, kad jų mokslo 2009 -

2013 m. darbai labiau orientuoti ,,vykdyti bibliotekininkystės ir informacijos mokslų, paveldo 

skaitmeninimo, paveldo komunikacijos, muziejų, bibliotekų ir archyvų istorijos tyrimus [...], 

paveldo skaitmeninio projekte "Virtuali istorinė Lietuva: LDK", nacionaliniuose mokslo 

tiriamuosiuose projektuose: ,,Lietuvos egodokumentinis paveldas" ir ,,Bibliotheca Lituana: 

atminties institucijų rinkinių raida", "Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo 

kūrimas: projektavimo fazė" ir etc. ( iš VU KF ataskaitos, žr. 

.http://voras.vu.lt/pls/publikacijos/moksl_darb.mtd_apr?metai=2011&nr=3438  ). Pastebėta, kad 

Archyvistikos studijų programos dėstytojų mokslinių tyrimų kryptys tik iš dalies susiję su 

analizuojama programa.  

Savianalizės suvestinėje nurodoma, kad: „ Dauguma dėstytojų dirba ne tik pedagoginį 

darbą, bet ir vykdo mokslinę veiklą. VU KF mokslo padalinių dėstytojai dalyvauja vykdant 

mokslo tyrimų temą „Informacija ir komunikacija tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse“ (žr.

Savianalizės suvestinė 42 punktas). Mokslininkai ir doktorantai skelbia publikacijas mokslinėje 

spaudoje. Dažniausiai jos pasirodo mokslo darbuose „Knygotyra“, dokumentų vadybos žurnale 

„Biuro administravimas“. 2011 m. buvo vykdomi artimai su analizuojama programa susiję 

moksliniai tyrimai, pvz. „Paveldo skaitmeninimas ir kompiuterinių metodų bei priemonių 

taikymas paveldo tyrimams“ (dr. R. Laužikas, dr. V. Vaitkevičius, dr. Z. Manžuch, dr. R. 

Varnienė-Janssen, dr. A. Pečeliūnaitė, J. Kuprienė, lekt. I. Kapleris). Šia tematika 2011 m. 

svarbiausios publikacijos buvo:
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1. Z. Manžuch (Collaborative networks of memory institutions in digitisation 

initiatives. // The electronic library. Bingley: Emerald group Publishing Limited, 2011, Vol. 29, 

no 3, p. 320 -343.); 

2. R. Laužiko ir V. Vaitkevičiaus (Connecting geography, chronology, and biographies 

– framing new Lithuanian standards // Standardisation and innovation in information technology 

(SIIT 2011): proceedings of the 7th International Conference, 28 - 30 September 2011, Berlin / 

edited by Knut Blind, Kai Jakobs. Aachen: Mainz publishers, 2011, p. 127 - 138);

3.Manžuch Zinaida. Collaborative networks of memory institutions in digitisation 

initiatives // The electronic library. Bingley: Emerald group Publishing Limited. 2011, Vol. 29, 

no 3, p. 320 - 343.  

Kai kurie 2012 m. moksliniai tyrimai yra visiškai susiję su analizuojama programa. 

1.Laužikas Rimvydas, Vosyliūtė Ingrida. Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo 

duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija // Informacijos mokslai / Vilniaus 

universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 60, p. 96-115;  

2.Kontrimavičienė Danutė. Prieiga prie dokumentų valstybės archyvuose: teoriniai 

aspektai // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 58, 

p. 136 - 159; 

Lukšaitė Daiva. Valstybės dokumentinis paveldas dokumentų ir archyvų valdymo 

aspektu // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 58, 

p. 160 - 180.

Galima prieiti išvados, kad mokslinių tyrimų aktyvumas geras, tačiau ne visi jie susiję

su analizuojama programa. Prie mokslinių tyrimų aktyvumo ir jų sklaidos teigiamai prisidėtų 

žurnalo „Lietuvos archyvai“ atkūrimas.

Srities stiprybės:

Programai vykdyti turi geras mokslinio darbo prielaidas - Bibliotekininkystės ir 

informacijos mokslų institutą, mokymo procese dalyvauja socialiniai partneriai iš viešojo 

administravimo įstaigų.

Srities silpnybės:

Trūksta kviestinių dėstytojų, mažas programos dėstytojų aktyvumas judumo 

programose, nepakankamas dėstytojų dalyvavimas moksliniuose tyrimuose, tiesiogiai 

susijusiuose su vertinama programa, nes mokslo darbai daugiau orientuoti tik į kai kurias 

archyvistikos mokslui artimas mokslo tyrimo temas, nepanaudojama privataus verslo patirtis 

rengiant mokymo programas bei vykdant mokymą.
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4. Materialieji ištekliai

4.1. Numatytos patalpos yra tinkamos ir jų pakanka. 

KF Archyvistikos studijų programos studentai naudojasi 21 auditorija, iš jų 18 

sumontuota stacionari multimedijų įranga, yra interneto ryšys, 2 kompiuterių klasės, Nuotolinių 

studijų centro auditorijos su įranga, Saulėtekio informacijos centro skaityklomis (žr. Savianalizės 

suvestinė 50, 51 puktai). Savianalizės suvestinėje pripažįstama, tai patvirtina ir ekspertai po 

materialiosios bazės apžiūros vizito metu, kad KF egzistuoja auditorijų stygiaus problema, nes 

auditorijomis dalijamasi su kitų fakultetų studentais. Šį klausimą privalu spręsti KF

administracijai.

4.2. Naudojama įranga studijoms (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys) tinkama ir 

jos pakanka.

Savianalizės suvestinėje nurodyta, kad: ,,Stokojama specializuotų prenumeruojamų 

duomenų bazių“ (žr. Savianalizės suvestinė 52 punktas), tačiau kitoje jos vietoje (žr. 

Savianalizės suvestinė 61 punktas) pripažįstama, jog daliai studentų sunku įsisavinti literatūrą 

užsienio kalba. Taip pat (žr. Savianalizės suvestinė 55 punktas) teigiama, kad: ,,Archyvistikos 

programos studijų vykdymui Vilniaus universitete yra pakankamas kiekis reikalingų metodinių 

išteklių sukauptų Vilniaus universiteto SIC, Vilniaus universiteto bibliotekos saugyklose (toliau –

VUB), Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto skaitykloje (toliau – VUIF) ir Vilniaus universiteto 

Filosofijos fakulteto skaitykloje (toliau – VUFF). Literatūros išskirstymas po atskirus fakultetus 

ir jų skaityklas yra vienas iš nepatogumų su kuriuo susiduria studentai“. Toks metodinės 

literatūros išdėstymas nepatogus studentams, atima daug laiko, kurį būtų galima efektyviau 

naudoti mokymo procese. Saulėtekio informaciniame centre trūksta Archyvistikos studijų 

programai reikalingos papildomos literatūros. Susiduriama su užsienio kalbų nemokėjimu ar 

nepakankamu mokėjimu, tad literatūra užsienio kalbomis kartais būna neprieinama studentams. 

Naudojama programinės įrangos bazė pakankama, bet trūksta aparatūros skenavimui, 

vaizdo aparatūros, atskiros laboratorijos.

4.3. Aukštoji mokykla turi tinkamą bazę praktikoms.

Savianalizės suvestinėje teigiama, kad: , KF yra sukurta ir administruojama praktikų 

duomenų bazė, taip pat patys studentai gali siūlyti praktikos vietas. Pastaraisiais metais 

studentai atliko praktiką įvairiose viešojo, privataus ir valstybės sektoriaus įmonių archyvuose, 

archyvistikos studijų programos studentai atlieka tris praktikas“ (žr. Savianalizės suvestinė 58 
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punktas). Manytina, kad praktikų kiekį būtų verta svarstyti, nes pokalbiuose paaiškėjo, kad 

praktikos vietų stokojama, kai kurios praktikos vietos nepateisinusios lūkesčių neišbraukiamos iš 

praktikų duomenų bazės. Praktikos atlikimo vietos suteikėjas ne visada būna pasirengęs priimti 

studentus, kartais trūksta motyvacijos, studentai naudojami kaip pigi darbo jėga. Pokalbiuose 

paaiškėjo, kad viešasis sektorius labiau pageidauja studentų praktikoms. Siektina, kad

kiekvienoje studentų praktikoje turėtų atsispindėti aiškus tikslas ir rezultatas, o jį pasiekus 

nereikėtų kartoti. Dabar praktikos stokoja aiškiai orientuoto tikslo ir rezultato, nors ir yra 

numatyta atsiskaitymo už jas forma, kuri suteikia tam tikros informacijos KF Archyvistikos 

studijų programos dėstytojams. Pvz. galima numatyti, kad kiekvienas Archyvistikos studijų 

programos studentas privalomai atliktų tik dvi praktikas socialinės aplinkos sektoriuose: 

privačiame ir valstybiniame. 

Srities stiprybės:

Tinkamai įrengtos auditorijos, sukurta ir administruojama praktikų duomenų bazė. 

Srities silpnybės:

Stokojama auditorijų mokymo procesui bei specializuotų prenumeruojamų duomenų 

bazių, nepatogus metodinės literatūros išdėstymas po fakultetus, jos trūksta. Ne visada praktikos 

atlikimo vietos yra gerai pasiruošusios priimti studentus.

5. Studijų eiga ir jos vertinimas

5.1. Priėmimo į studijas reikalavimai yra pagrįsti.

Susipažinus su priėmimo į studijas  reikalavimais, kurie yra paskelbti VU tinklalapyje 

adresu http://www.vu.lt/lt/studijos/priemimas/i-pirmosios-pakopos-ir-vientisasias-studijas ir 

internetiniame leidinyje „Vilniaus universitetas 2012. Pirmoji pakopa ir vientisosios studijos“ bei 

VU KF svetainėje http://www.kf.vu.lt/lt/structure/view/?id=409 ir juos išnagrinėjus 

konstatuotina, kad jie yra pagrįsti. Tai patvirtino ir pokalbiai su studentais bei absolventais. 

Savianalizės suvestinėje pateikta statistika (žr. Savianalizės suvestinė 65 punktas, 4 lentelė) rodo, 

kad Archyvistikos studijos dažnai pasirenkamos ne pirmuoju  prioritetu, tačiau keičiančių studijų 

programą mokymosi procese yra nedaug (žr. Savianalizės suvestinė 66 punktas, 5 lentelė). Vis 

tik, studentai pažymėjo, kad dažnai nežino kur stoja t. y., nežino, nesupranta studijų turinio.
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5.2.Studijų proceso organizavimas užtikrina tinkamą programos įgyvendinimą ir studijų 

rezultatų pasiekimą.

Iš esmės, studijų proceso organizavimas sudaro tinkamas prielaidas programos 

įgyvendinimui. Kaip rodo informacija savianalizės suvestinėje (žr. Savianalizės suvestinė 69 –

71 punktai) bei susitikimų metu su KF administracija, studentais, absolventais, dėstytojais gauti 

duomenys studijų procesas yra derinamas, atsižvelgiant į studentų, dėstytojų, darbdavių apklausų

duomenis, apibendrinus jų metų išsakytas pastabas, pageidavimus. Didelis dėmesys skiriamas 

užsiėmimų tvarkaraščiui, dėstant dalyką derinamos visos pagrindinės kontaktinio darbo formos –

paskaitos, seminarai ir pratybos, konsultacijos ir studentų savarankiškas darbas. Pažymėtina ypač 

pozityvi KF įkurto Studijų skyriaus veikla, kuris atlieka reikalingą tiek dėstytojams, tiek 

studentams informacinę funkciją. Pokalbiai su studentais, absolventais parodė, kad akivaizdžiai 

matyti, jog studijų procesas gali būti tobulinamas organizuojant praktikas ir rengiant kursinius 

bei baigiamuosius darbus. Buvo pastebėta, kad atliekant praktiką privačiose įmonėse studentai 

dirba ne su studijų tikslais ir uždaviniais susijusius darbus, yra bendravimo su praktikos vadovais 

problemų. Be to kursinių ir baigiamųjų darbų skelbimo bei tvirtinimo tvarka nors ir skelbiama

Rašto darbų metodiniuose nurodymuose 

(http://www.kf.vu.lt/uploads/docs/Studiju%20dokumentai/VUKF_metodiniai_nurodymai_2012-

02-13.pdf) - nepakankamai veiksminga: pirmame kurse patiems studentams tenka galvoti 

kursinių darbų temas, temų trūksta ir organizuojant baigiamųjų darbų rašymą. Buvo nurodyta, 

kad vienai studentų laidai iš reikalingų 30 - pasiūlyta buvo  tik 10 temų. Kursiniai darbai rašomi 

„paskutiniais mėnesiais, o ne dirbama ištisus mokslo metus“.

5.3. Studentai skatinami dalyvauti mokslo, meno ir taikomojoje mokslo veikloje.

Ir savianalizės suvestinės medžiaga (žr. Savianalizės suvestinė 79, 80 punktai), ir 

pokalbiai su KF administracija, studentais bei absolventais parodė, kad studentai skatinami 

dalyvauti mokslo ir taikomoje mokslo veikloje: KF veikia Studentų mokslinė draugija, yra 

paskirti dėstytojai, kurie konsultuoja kuruojamų studijų programų studentus mokslinės veiklos 

klausimais. Pokalbiai su studentais bei absolventais patvirtino savianalizės suvestinės teiginį, jog 

„studentų suinteresuotumas moksline veikla nėra labai didelis“ (žr. Savianalizės suvestinė 80 

punktas).

5.4. Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti judumo programose.

Pagal pateiktus savianalizės suvestinės duomenis (žr. Savianalizės suvestinė 82, 88 

punktai) galima spręsti, kad  KF yra sudarytos geros galimybės dalyvauti judrumo programose. 

Paminėtina ERASMUS programa, suteikianti KF studentams galimybę 1–2 semestrus studijuoti 
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viename iš pasirinktų užsienio šalių universitetų. Tačiau ir savianalizės suvestinės medžiaga (žr. 

Savianalizės suvestinės 88 punktas), ir pokalbiai su studentais bei absolventais liudija, kad šios 

galimybės neišnaudojamos. Priežastys – žemas užsienio kalbų žinojimo lygis bei nepasitikėjimas 

savo pasirengimu tokioms studijoms.

5.5.Aukštoji mokykla užtikrina tinkamą akademinę ir socialinę paramą.

Susitikimai su studentais, absolventais, KF administracija patvirtina savianalizės 

suvestinės teiginius apie tai, kad – užtikrinama tinkama akademinė ir socialinė parama (žr. 

Savianalizės suvestinės 83, 85 punktai).

5.6.Studentų pasiekimų vertinimo sistema yra aiški, vieša ir tinkama studijų rezultatams 

įvertinti.

Savianalizės suvestinės duomenys (žr. Savianalizės suvestinės 72-76, 87  punktai), 

pokalbiai su dėstytojais, studentais ir absolventais rodo, kad vertinimo sistema yra aiški, vieša ir 

tinkama studijų rezultatams įvertinti.

5.7. Daugumos programos absolventų profesinė veikla atitinka programos vykdytojų 

lūkesčius.

Kaip rodo susitikimo su absolventais metu gauta informacija, savianalizės suvestinės 

medžiaga, (žr. Savianalizės suvestinė 86 punktas) dauguma programos absolventų lengvai 

įsitvirtina darbo rinkoje ir dirba privačiame, ir viešajame sektoriuose. Taigi, jų veikla atitinka 

programos vykdytojų lūkesčius.

Srities stiprybės:

Studentų priėmimas ir atranka, tinkamas studentų pasiekimų vertinimas, tinkama

akademinė, informacinė ir socialinė parama, absolventų gebėjimas surasti savo vietą darbo 

rinkoje.

Srities silpnybės:

Neaktyvus studentų dalyvavimas mokslinėje veikloje, neišnaudotos studentams 

teikiamos galimybės dalyvauti judrumo programose, praktikos ir baigiamųjų darbų organizacija.
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6. Programos vadyba 

6.1.Aiškiai paskirstyta atsakomybė už programos įgyvendinimą ir priežiūrą, sprendimų 

priėmimą.

Archyvistikos studijų programoje aiškiai paskirstyta atsakomybė už programos 

įgyvendinimą ir priežiūrą, sprendimų priėmimą. Archyvistikos studijų programos komitetas

(Komitetas), kurį sudaro KF mokslininkai doc. dr. Julija Zinkevičienė (pirmininkė iki 2012-08-

31), prof. habil. dr. Domas Kaunas, prof. dr. Aušra Navickienė, dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, prof. 

dr. (HP) Arvydas Pacevičius, socialiniai partneriai Virginija Čijunskienė (socialinė partnerė, 

Lietuvos valstybės istorijos archyvas), dr. Daiva Lukšaitė (socialinė partnerė, Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro tarnyba) bei trečiosios pakopos studentų atstovė Danutė Kontrimavičienė 

dirba stengdamiesi atsižvelgti į besikeičiančią situaciją archyvų sistemoje, ekonominę ir politinę 

situaciją. KF administracija palaiko nuolatinį kontaktą su Komitetu, dalyvauja svarstant 

programos atnaujinimo klausimus, susitikimuose su socialiniais partneriais ir darbdaviais, pati 

juos inicijuoja, kartu su studentų atstovybe organizuoja apklausas tarp studentų, darbdavių.

6.2.Periodiškai renkami ir analizuojami duomenys bei kita informacija apie programos 

įgyvendinimą.

Susitikimai su fakulteto administracija, savianalizės suvestinės rengimo grupe, 

dėstytojais, studentais, absolventais  bei socialiniais partneriais patvirtino savianalizės suvestinės 

duomenis, jog studijų programos komitetas kas dveji metai vykdo studentų apklausą, kad

išsiaiškintų jų nuomonę apie programos struktūrą.  Teigiamai vertintina tai, kad Archyvistikos

studijų programos tobulinimo klausimai nuolat svarstomi Knygotyros ir dokumentacijos instituto

posėdžiuose, dalyvaujant studijų programos komiteto nariams, KF administracijos ir studentų 

atstovams. 

6.3. Programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatai veiksmingai panaudojami 

tobulinant programą.

Studijų programos patikslinimai ir pataisymai derinami su Archyvistikos studijų 

programos studentais ir absolventais, socialiniais partneriais iš Lietuvos valstybės archyvų, 

dėstytojais, dirbančiais šioje studijų programoje. Rekomendacijos ir sprendimai priimami 

kritiškai įvertinus gautą informaciją, atsižvelgiant į studijų programos tikslus, personalo 

galimybes ir socialinių partnerių vertinimus. Apie veiksmingumą liudija archyvistikos modernios 

sampratos suformavimas ir pagal ją atnaujinta Archyvistikos studijų programa.



Studijų kokybės vertinimo centras 

6.4. Į programos vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukiami socialiniai dalininkai.

Ekspertų grupės susitikimai su administracija, savianalizės suvestinės rengimo grupe 

bei socialiniais partneriais parodė, kad socialiniai dalininkai aktyviai dalyvauja programos 

vertinime ir tobulinime. Kaip buvo pažymėta susitikime su administracija, socialiniai partneriai 

kviečiami į „stambesnius“ fakulteto renginius, vykdomos jų poreikių apklausos. Atsižvelgiant į 

jų pastabas, pageidavimus ir buvo pasirinkta moderni archyvistikos samprata. Socialiniai 

Archyvistikos studijų programos partneriai padeda palaikyti glaudžius ryšius su profesine 

aplinka, archyvų profesionalai dėsto kai kuriuos specialius dalykus (lekt. J.Steponaitienė, dr. 

R.Cicėnienė, lekt. V.Čijunskienė), siūlo praktikos vietas.

6.5. Naudojamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės yra veiksmingos.

Naudojamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės yra veiksmingos iš dalies.  2-ame 

šių išvadų poskyryje išdėstytos ekspertų pastebėtos problemos – dalykų ir modulių išdėstymui 

trūksta nuoseklumo ir sąsajų vienas su kitu; kai kurie studijų dalykai ir modulių turinys yra 

problemiški, vertinant juos santykyje su studijų pakopa – didele dalimi nulemtos nepakankamai 

subalansuotos Archyvistikos studijų programos komiteto veiklos. Kaip paaiškėjo iš pokalbių su 

fakulteto administracija, savianalizės suvestinės grupe Studijų programos komiteto aplinkoje 

nebuvo svarstomi kursų turinio suderinamumo, tarpusavio komunikacijos klausimai, 

nepakankamas dėmesys komiteto veikloje buvo skiriamas  ir kursų suderinamumui su programos 

tikslais ir poreikiais. Iš pastebėtų trūkumų susipažįstant su dalykų aprašais, galima daryti išvadą, 

kad komitetas neaptaria ir vidinio kiekvieno modulio aprašo turinio – dažnai medžiaga dėstoma 

laisva forma, nepildomos visos grafos, nesimato, kad būtų kaip nors tikrinama ar nurodyta 

privaloma literatūra prieinama studijuojantiems dalyką ir pan. Komitetui turėtų priklausyti 

iniciatyva sureguliuoti užsienio kalbų dėstymo pagal lygius klausimus. 

Srities stiprybės:

Programos vadybos srities stipriąja puse laikytinas aiškus administracijos ir dėstytojų 

atsakomybės pasiskirstymas, informacijos apie programos įgyvendinimą duomenų rinkimo itin 

plačiu spektru sistemos išvystymas, socialinių dalininkų įtraukimas į studijų programos 

vertinimą ir jos vykdymą.

Srities silpnybės: 

Programos vadybos srities silpnoji pusė - veiksmų koordinavimo renkant duomenis 

apie studijų programą trūkumas bei vidinio vertinimo rezultatų veiksmingumo užtikrinimas.
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III. REKOMENDACIJOS 

1. Peržiūrėti programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus įvertinant Archyvistikos

studijų programos santykį su VU IF vykdomomis bakalauro ir magistro studijų 

programomis. Tokiu būdu užtikrinant specialistų, turinčių žinių ir įgūdžių darbui su 

istoriniais dokumentais, poreikio patenkinimą.

2.  Peržiūrėti ir sutvarkyti atskirų studijų dalykų ir modulių turinį, kad jis būtų išdėstytas 

nuosekliai, jų temos nesikartotų su kitų ir leistų pasiekti numatomus studijų rezultatus: 

Sociologijos įvadas  (dokt. J. Andrijevskis); Senoji dokumentų kalba ( doc. dr. 

A.Braziūnienė); Lietuvos istorija (lekt. Ignas Kapleris).

3. Užtikrinti anglų ir vokiečių bei kitų kalbų studijas pagal lygius, kooperuojantis šios 

problemos sprendimui su kitomis fakulteto studijų programomis.

4. Koreguoti Archyvistikos studijų programos komiteto veiklą, siekiant išspręsti vidinio 

kokybės užtikrinimo priemonių veiksmingumą. Į Komiteto kompetencijų aprašą turi būti 

įtrauktas kursų turinio tarpusavio suderinamumo, suderinamumo su programos tikslais ir 

uždaviniais, tarpusavio komunikacijos klausimų svarstymas. Jis turi aptarti vidinį 

kiekvieno modulio aprašo turinį, suvienodinti jų pildymo formas, patikrinti ar apraše

nurodyta privaloma literatūra prieinama studijuojantiems dalyką ir pan. Komitetui turi 

priklausyti iniciatyva sureguliuoti užsienio kalbų dėstymą pagal lygius.

5. Peržiūrėti atliekamų praktikų kiekį, iš anksto numatant aiškius tikslus ir pasiekiamus 

rezultatus bei jas atliekant privačiame ir viešajame sektoriuose, kviestis privataus verslo 

atstovus rengiant archyvistikos studijų programą ir vykdant mokymą.

6.  Rasti galimybių į pedagoginį procesą įtraukti daugiau dėstytojų, turinčių mokslo daktaro 

laipsnį, parengti būtinas analizuojamai programai skirtas metodines ir mokymo 

priemones. Daugiau sieti programos dėstytojų mokslinius tyrimus su analizuojama 

programa.

7.  Sureguliuoti kursinių ir baigiamųjų darbų temų skelbimo ir tvirtinimo tvarką, įpareigojant 

dėstytojus parengti kasmet siūlomų darbų temų reikiamą skaičių. Studijų programos 

komitetas kartu su KF administracija turi derinti su privačių įmonių atsakingais 

asmenimis praktikų planus, kad jie atitiktų studijų programos tikslus ir uždavinius.  
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  IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 

Vilniaus universiteto studijų programa Archyvistika (valstybinis kodas – 61209S101, 

612P12001) vertinama teigiamai.

* 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:
Team Leader:

Dr. Rimantas Miknys

Grupės nariai:
Team members:

Dr. Linas Saldukas

Vidas Grigoraitis

Gintarė Alaburdaitė

Eil.

Nr.

Vertinimo sritis Srities 

įvertinimas, 

balais*

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3

2. Programos sandara 2

3. Personalas 2

4. Materialieji ištekliai 2

5. Studijų eiga ir jos vertinimas 3

6. Programos vadyba 3

Iš viso: 15


