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Study Field Data 
 

Title of the study programme Defence and Public Management 

State code 6121LX001 

Type of studies University studies 

Cycle of studies First cycle 

Mode of study and duration (in 
years) 

Part-time (4,5 years) 

Credit volume 210 

Qualification degree and (or) 
professional qualification 

Bachelor of Business and Public 
Administration  

Language of instruction Lithuanian 

Minimum education required Secondary education 

Registration date of the study 
programme 10 May 2016 
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II. GENERAL ASSESSMENT 

 
Public Administration study field and first cycle at General Jonas Žemaitis Military Academy of 
Lithuania is given positive evaluation. 
 
Study field and cycle assessment in points by evaluation areas 

No. Evaluation Area 
Evaluation of 

an Area in 
points* 

1. Intended and achieved learning outcomes and curriculum 4  

2. Links between science (art) and studies 4  

3. Student admission and support 3  

4. Teaching and learning, student performance and graduate 
employment 

3  

5. Teaching staff 3  

6. Learning facilities and resources 3  

7. Study quality management and public information 3 

 Total: 23 
*1 (unsatisfactory) - the area does not meet the minimum requirements, there are fundamental shortcomings 
that prevent the implementation of the field studies. 
2 (satisfactory) - the area meets the minimum requirements, and there are fundamental shortcomings that need 
to be eliminated. 
3 (good) - the area is being developed systematically, without any fundamental shortcomings. 
4 (very good) - the area is evaluated very well in the national context and internationally, without any 
shortcomings; 
5 (excellent) - the area is evaluated exceptionally well in the national context and internationally. 
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IV. RECOMMENDATIONS 
 

Evaluation Area Recommendations for the Evaluation Area (study cycle) 

Intended and achieved 
learning outcomes and 
curriculum 

 The share of electives in the programme should be higher and a 
wider basket of elective courses to choose from should be 
offered. This would provide students with more possibilities to 
personalise studies according to their interests and 
preferences.  

 International aspects could be given a more prominent/ visible 
role in the course structure, particularly for an institution 
which operates in a multinational and multidimensional context 
(NATO, EU).  

 Given the high number of learning outcomes allocated to many 
courses (often seven out of nine) it might be discussed how 
their concrete achievement is actually assessed in detail, and if 
a reduction might be more reasonable in the future. 

 The eligibility requirements could be extended to include 
military members who retired after injury as a way of 
supporting their integration in the civilian labour force. 

 Considering the increasing complexity of security threats and 
multiple actors relevant to their solution, in the future, the 
programme could be expanded to include other relevant actors 
of the defence and security sector, rather than the Lithuanian 
Armed Forces only. 

Links between science 
(art) and studies 

 Considering that students prefer to focus on the practical 
preparation for the service in the Armed Forces rather than on 
engaging in research activities, the Academy might explore 
further incentives addressing this issue, promoting a positive 
attitude among students towards research and 
supporting/rewarding their active engagement.  

Student admission and 
support 

 Since students cannot allegedly participate in international 
mobility programmes due to the specifics of their profession, 
alternative, more flexible exchange formats might be explored 
(e.g., virtual mobility offers). 

 The relatively high drop-out rate (in particular at the beginning 
of the studies) needs to be addressed. In this context, 
communication about the workload could be improved and 
expectations should be managed more effectively from the 
outset.  

 Students should be better informed about the changes made to 
the programme in response to their feedback (survey results). 



In this context, the communication strategy should be reviewed. 

Teaching and learning, 
student performance 
and graduate 
employment 

 The programme authorities should discuss and refine their 
understanding of “socially vulnerable groups” and “students 
with special needs” and activate or – if already in existence – at 
least systematically communicate the institutional mechanisms 
providing information, counselling, and help for potentially 
concerned groups/ persons. 

Teaching staff 

 Teaching staff should be motivated to take part in the Erasmus+ 
teaching mobility programmes in a much more proactive way. 
The Academy may want to introduce measures to increase 
interest and participation in these programmes (e.g., introduce 
specific internal incentives). 

 While the publication records of teaching staff are of good 
quality, the publication in MDPI journals is controversial among 
scholars in some countries as well as other high-quality 
publishing houses. Teachers might therefore reconsider 
publishing in other relevant international research journals. 

Learning facilities and 
resources 

 Premises and facilities should be adapted to the needs of 
persons with disabilities, in particular, mobility disabilities. 

 The equipment for hybrid studies should be upgraded. 

 Arrangements on internships should be more clearly 
communicated to the students. 

Study quality 
management and 
public information 

 The Academy should expand the number and types of 
stakeholders consulted in addition to the MoD and the Armed 
Forces. This is especially relevant as the Academy recognises 
that modern security threats need the participation of a 
broader group of institutions and entities, and thus their input 
has become relevant for the improvement of the existing study 
programme.  

 Engaging a more diverse social partner group would also 
broaden the employability options for programme graduates 
who retire from the military (during the site visit it was pointed 
out that most of them continue in the defence sector, albeit in 
civilian functions). 

 The results of the studies should be more measurable and more 
closely linked to the needs of the main stakeholder (the 
customer – the MoD).  

 
 
 



V. SUMMARY 
Overall, the expert panel found that in the evaluation period all seven evaluation areas of the 
first-cycle study programme in the Public Administration study field were systematically 
developed in line with the legal requirements, the needs of the labour market and the specific 
needs of the public sector. No fundamental shortcomings have been identified in the evaluation 
period. The panel noted that the study programme has been subject to an external evaluation 
for the first time since its launch in 2016. 

Based on its specific legal and governance framework and target group (from the military and 
defence sector), the Academy enjoys a distinct position among Lithuanian HEIs which offer 
study programmes in the field of Public Administration. Given the specific framework 
conditions, one of the key strengths of the first-cycle study programme is its strategic focus on 
and the research and practice links to security and defence matters. Another noteworthy aspect 
is that the programme provides opportunities for NCOs to advance their careers and/or to 
prepare them for careers in the civil service after leaving the Armed Forces.  

That said, there is still room for improvement in the majority of the seven evaluation areas, 
notably related to student-related measures tackling the relatively high drop-out rates (in 
particular at the beginning of the programme), the personalisation of studies, existing 
communication gaps (such as, for example,  on internships, the handling of student feedback, 
opportunities to engage in research activities, etc.), alternative modes of student mobility 
tailored to the needs of the specific target group. At the programme level, while overall the 
close institutional ties with the MoD and the Armed Forces provide stability and continuity as 
well as reducing uncertainty (e.g., in terms of the number of students admitted to the 
programme, thesis topics, internships and the content of the studies), the rather formalised and 
hierarchical approach might hamper innovation through bottom-up initiatives and 
responsiveness to a changing environment. As pointed out in the previous sections, complex 
modern security threats require the cooperation among the broadest possible group of 
stakeholders, and their input will also become increasingly important for the future 
development of the study programme. In addition, engaging more diverse social partner groups 
will widen future job opportunities for graduates who intend to retire from the military. 
Regarding future development, international aspects should be given a more prominent role in 
the course structure, given that the Academy operates in a multinational context (NATO, EU). 
Finally, another issue that will need further attention is the development of a broader 
understanding of policies on inclusion/non-discrimination of vulnerable groups.  

In conclusion, the expert panel would like to express their thanks to the team at the Academy 
for compiling the self-evaluation report, for organising the site-visit and for providing 
additional information in response to our requests for clarification. The panel also wishes to 
thank all site-visit participants for sharing their valuable insights. 

 

____________________________ 
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Studijų programos pavadinimas Gynybos ir viešoji vadyba 

Valstybinis kodas 6121LX001 

Studijų programos rūšis Universitetinės studijos 

Studijų pakopa Pirmoji 

Studijų forma (trukmė metais) Ištęstinės (4,5 metų) 

Studijų programos apimtis kreditais 210 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė 
kvalifikacija 

Viešojo administravimo bakalauras 

Studijų vykdymo kalba  Lietuvių  

Reikalavimai stojantiesiems Vidurinis išsilavinimas 

Studijų programos įregistravimo data 2016/05/10 



II. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 

 
Pirmos pakopos viešojo administravimo studijų krypties studijos Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijoje vertinamos teigiamai.  
 
Studijų krypties ir pakopos įvertinimas pagal vertinamąsias sritis. 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
įvertinimas, 

balais 

1. Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 4 

2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 4 

3. Studentų priėmimas ir parama 3 

4. Studijavimas, studijų pasiekimais ir absolventų užimtumas 3 

5. Dėstytojai 3 

6. Studijų materialieji ištekliai 3 

7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 3 

 Iš viso:  23 

1- Nepatenkinamai (sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos 
negali būti vykdomos) 
2- Patenkinamai (sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 
3- Gerai (sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų) 
4- Labai gerai (sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų) 
5- Išskirtinės kokybės (sritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje) 

<...> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. REKOMENDACIJOS 
 

Vertinamoji sritis Rekomendacijos vertinamajai sričiai (studijų pakopai) 

Studijų tikslai, 
rezultatai ir turinys 

 Pasirenkamųjų dalykų dalis programoje turėtų būti didesnė ir 
turėtų būti siūlomas platesnis pasirenkamųjų dalykų sąrašas. 
Tai suteiktų studentams daugiau galimybių individualizuoti 
studijas pagal savo interesus ir pageidavimus.  

 Tarptautiniams aspektams studijų dalykų struktūroje galėtų 
būti skiriamas svarbesnis ir ryškesnis vaidmuo, ypač 
institucijai, kuri veikia daugianacionaliniame ir daugialypiame 
kontekste (NATO, ES).  

 Kadangi studijų rezultatų, priskirtų daugeliui studijų dalykų 
(dažnai septyniems iš devynių), skaičius yra didelis, būtų 
galima apsvarstyti, kaip iš tikrųjų išsamiai vertinami konkretūs 
jų pasiekimai ir ar nebūtų tikslinga ateityje jų skaičių sumažinti. 

 Tinkamumo reikalavimai galėtų būti taikomi ir į atsargą 
išėjusiems sužeistiems kariams, siekiant padėti jiems 
integruotis į civilinį gyvenimą. 

 Atsižvelgiant į didėjantį saugumo grėsmių kompleksiškumą ir 
daugelį jų sprendimui svarbių subjektų, ateityje programa 
galėtų būti išplėsta įtraukiant ne tik Lietuvos kariuomenę, bet ir 
kitus svarbius gynybos ir saugumo sektoriaus subjektus. 

Mokslo (meno) ir 
studijų sąsajos 

 Atsižvelgiant į tai, kad studentai daug daugiau dėmesio skiria 
praktiniam pasirengimui tarnybai ginkluotosiose pajėgose, o ne 
moksliniams tyrimams, Akademija galėtų ieškoti papildomų 
paskatų šiai problemai spręsti, skatinti teigiamą studentų 
požiūrį į mokslinius tyrimus ir skatinti / atlyginti už jų aktyvų 
dalyvavimą.  

Studentų priėmimas ir 
parama 

 Kadangi studentai dėl savo profesijos specifikos negali 
dalyvauti tarptautinio judumo programose, galima būtų ieškoti 
alternatyvių, lankstesnių mainų formų (pvz., virtualaus judumo 
pasiūlymų). 

 Reikia atkreipti dėmesį į palyginti didelį iškritusių studentų 
skaičių (ypač studijų pradžioje). Atsižvelgiant į tai, būtų galima 
geriau informuoti apie darbo krūvį, o lūkesčiai turėtų būti 
veiksmingiau valdomi nuo pat pradžių.  

 Studentai turėtų būti geriau informuojami apie programos 
pakeitimus, padarytus atsižvelgiant į jų atsiliepimus (apklausos 
rezultatus). Atsižvelgiant į tai, reikėtų peržiūrėti komunikacijos 
strategiją. 



Studijavimas, studijų 
pasiekimai ir 
absolventų užimtumas 

 Programos institucijos turėtų aptarti ir peržiūrėti savo 
supratimą apie „socialiai pažeidžiamas grupes“ ir „specialiųjų 
poreikių turinčius studentus“ bei aktyvinti arba, jei jau taikomi, 
bent jau sistemingai informuoti apie institucinius mechanizmus, 
teikiančius informaciją, konsultacijas ir pagalbą potencialiai 
susijusioms grupėms ir (arba) asmenims. 

Dėstytojai 

 Dėstytojai turėtų būti motyvuojami aktyviau dalyvauti 
„Erasmus+“ dėstytojų mobilumo programose. Akademija galėtų 
pradėti taikyti priemones, kurios padidintų susidomėjimą 
šiomis programomis ir dalyvavimą jose (pvz., numatyti 
konkrečias vidines paskatas). 

 Nors dėstytojų publikacijos yra geros kokybės, publikacijos 
MDPI žurnaluose kelia prieštaringų diskusijų tarp kai kurių 
šalių mokslininkų, taip pat ir tarp kitų aukštos kokybės leidyklų. 
Todėl dėstytojai galėtų apsvarstyti galimybę skelbti publikacijas 
kituose atitinkamuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose. 

Studijų materialieji 
ištekliai 

 Patalpos ir įranga turėtų būti pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, 
ypač judėjimo negalią turintiems asmenims. 

 Reikėtų atnaujinti hibridinių studijų įrangą. 

 Studentai turėtų būti aiškiau informuojami apie stažuočių 
tvarką. 

Studijų kokybės 
valdymas ir viešinimas 

 Akademija turėtų konsultuotis ne tik su Krašto apsaugos 
ministerija ir kariuomene, bet ir su didesniu skaičiumi ir kitų 
rūšių suinteresuotosiomis šalimis. Tai ypač aktualu, ir tai 
Akademija pripažįsta, kad dėl šiuolaikinių grėsmių saugumui 
turi dalyvauti platesnė institucijų ir subjektų grupė, todėl jų 
indėlis tapo svarbus tobulinant esamą studijų programą.  

 Įtraukus įvairesnes socialinių partnerių grupes, taip pat 
išsiplėstų programos absolventų, išeinančių į atsargą iš 
kariuomenės, įsidarbinimo galimybės (vizito vietoje metu buvo 
pažymėta, kad dauguma lieka dirbti gynybos sektoriuje, bet 
civilinėse pareigose). 

 Studijų rezultatai turėtų būti labiau pamatuojami ir labiau 
susieti su pagrindinės suinteresuotosios šalies (kliento – Krašto 
apsaugos ministerijos) poreikiais.  

 
 
 
 
  



V. SANTRAUKA 
Apskritai ekspertų komisija nustatė, kad vertinamuoju laikotarpiu visos septynios pirmosios 
pakopos viešojo administravimo studijų krypties studijų programos vertinamosios sritys buvo 
sistemingai plėtojamos pagal teisės aktų reikalavimus, darbo rinkos poreikius ir specifinius 
viešojo sektoriaus poreikius. Vertinamuoju laikotarpiu esminių trūkumų nenustatyta. Ekspertų 
komisija pažymėjo, kad išorinis vertinimas buvo atliktas pirmą kartą nuo studijų programos 
pradžios 2016 m. 

Dėl savo specifinės teisinės ir valdymo sistemos bei tikslinės grupės (kariuomenės ir gynybos 
sektoriaus atstovai) Akademija užima išskirtinę vietą tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų, siūlančių 
viešojo administravimo krypties studijų programas. Atsižvelgiant į specifines pagrindines 
sąlygas, vienas iš pagrindinių pirmosios pakopos studijų programos privalumų yra strateginis 
dėmesys saugumo ir gynybos klausimams bei mokslinių tyrimų ir praktikos sąsajos su jais. 
Kitas svarbus aspektas yra tai, kad programa suteikia galimybių puskarininkiams siekti 
karjeros ir (arba) pasirengti karjerai valstybės tarnyboje po to, kai jie baigs tarnybą 
Kariuomenėje.  

Vis dėlto daugumoje iš septynių vertinamųjų sričių vis dar yra ką tobulinti, ypač su studentais 
susijusiose priemonėse, kuriomis siekiama spręsti santykinai didelio studentų nubyrėjimo 
(ypač studijų pradžioje), studijų individualizavimo, esamų komunikacijos spragų (pavyzdžiui, 
dėl stažuočių, studentų atsiliepimų tvarkymo, galimybių dalyvauti mokslinių tyrimų veikloje ir 
kt.), alternatyvių studentų judumo būdų, pritaikytų konkrečios tikslinės grupės poreikiams. 
Nors programos lygmeniu glaudūs instituciniai ryšiai su Krašto apsaugos ministerija ir 
Kariuomene apskritai užtikrina stabilumą ir tęstinumą bei mažina neapibrėžtumą (pvz., 
studentų, priimamų į programą, skaičiaus, baigiamųjų darbų temų, stažuočių ir studijų turinio 
požiūriu), gana formalizuotas ir hierarchinis požiūris gali trukdyti diegti naujoves pasitelkiant 
iniciatyvas „iš apačios į viršų“ ir reaguoti į kintančias sąlygas. Kaip nurodyta ankstesnėse 
dalyse, sudėtingos šiuolaikinės grėsmės saugumui reikalauja kuo platesnės suinteresuotųjų 
šalių grupės bendradarbiavimo, todėl jų indėlis taip pat bus vis svarbesnis ateityje plėtojant 
studijų programą. Be to, įtraukiant įvairesnes socialinių partnerių grupes, ateityje išsiplės 
absolventų, ketinančių išeiti į atsargą, įsidarbinimo galimybės. Kalbant apie tolesnę plėtrą, 
atsižvelgiant į tai, kad Akademija veikia tarptautiniame kontekste (NATO, ES), studijų dalykų 
struktūroje didesnis dėmesys turėtų būti kreipiamas į tarptautinius aspektus. Galiausiai, dar 
vienas klausimas, kuriam reikės skirti daugiau dėmesio, yra platesnis pažeidžiamų grupių 
įtraukties ir (arba) nediskriminavimo politikos supratimas.  

Apibendrindama, ekspertų komisija norėtų padėkoti Akademijos darbuotojams už savianalizės 
suvestinės parengimą, vizito organizavimą ir papildomos informacijos suteikimą, atsakant į 
mūsų prašymus pateikti paaiškinimus. Ekspertų komisija taip pat dėkoja visiems vizito 
dalyviams už jų vertingas įžvalgas. 

 
 

____________________________ 
 

 
Paslaugos teikėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 
straipsnio, numatančio atsakomybę už melagingą ar žinomai neteisingai atliktą vertimą, 
reikalavimais.  
 

Vertėjos rekvizitai (vardas, pavardė, parašas) 

 

 


