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Eil. 

Nr. 

Ekspertų rekomendacijos Atlikti arba planuojami 

veiksmai 

Rekomendacijų 

įgyvendinimo 

terminai 

Pastabos 

1. Didesnis politikos dalykų 

studijų programoje kreditų 

skaičius 

Kviečiame skaityti 

paskaitų iš politikos 

istorijos ir politikos 

mokslų dr. Kęstutį 

Bartkevičių (VDU, nuo 

2016-02-01), prof. dr. 

Algį Krupavičių (VDU, 

nuo 2016-09-01). 

 

Per visą laikotarpį  

 

(Nuo 2015-11-20 

(SPK posėdžio 

protokolo Nr. 

HFSPKP–01)) 

 

 

2. Magistro darbų tyrimų 

tematikos tarptautinimas 

Siekiant aktyvinti 

Europos 

parlamentarizmo 

istorijos studijas bei 

mokslinius tyrimus, nuo 

2015 m. rugsėjo 1 d. EP 

narys B. Ropė skyrė 

tikslinę studijų 

stipendiją Šiaulių 

universiteto Istorijos ir 

politikos I kurso 

magistrantei Aistei 

Juozapavičiūtei. 

Studentė pasirinko temą 

„Nelegalios imigracijos 

kontrolės politika ES: 

Nyderlandų ir Baltijos 

šalių atvejai“. 

Magistrantams  

pasiūlyta rinktis 

tarptautinę 

problematiką 

tyrinėjančias magistro 

darbų temas. 

Per visą laikotarpį  

 

(Nuo 2015-11-20 

(SPK posėdžio 

protokolo Nr. 

HFSPKP–01)) 

 

 

3. Magistro darbų politikos 

tyrimų tematikos 

praplėtimas 

Studentams pasiūlyta 

rinktis politikos 

problematiką 

tyrinėjančias magistro 

darbų temas.  

Studentės Aistės 

Juozapavičiūtės tema 

Per visą laikotarpį  

 

(Nuo 2015-11-20 

(SPK posėdžio 

protokolo Nr. 

HFSPKP–01)) 

 



„Nelegalios imigracijos 

kontrolės politika ES: 

Nyderlandų ir Baltijos 

šalių atvejai“. 

Studento Aleksandr 
Svidinyk tema 

„Istorijos politikos kaita 

Rusijoje posovietiniu 

laikotarpiu”  

 

4.  Didinti reikalavimus 

magistro darbams 

2015-10-01 patvirtinti 

nauji rašto darbų 

metodiniai 

reikalavimai. Magistro 

darbo apimtis turi būti 

160–180 tūkst. spaudos 

ženklų arba 60–80 

kompiuteriu rašytų A4 

formato puslapių 
pagrindinio teksto. 

Priedai į darbo apimtį 
neįeina. Taip pat 

koreguoti reikalavimai 

santraukai ir summary, 

tyrimų metodų 

išplėtimui. 

Per visą laikotarpį  

 

(Nuo 2015-11-20 

(SPK posėdžio 

protokolo Nr. 

HFSPKP–01)) 

 

 

5. Dėstomų dalykų turinio 

tarptautinimas 

Nuo 2016 m. rudens 

semestro koreguoti A. 

Lazauskienės  dalyko 

„Moderniosios vietos 

savivaldos susikūrimas 

ir raida Lietuvoje“ 

pavadinimą ir aprašą. 

Rekomenduota 

dėstomuose dalykuose 

labiau fokusuotis į 

globalius istorijos bei 

politikos reiškinius. 

Per visą laikotarpį  

 

(Nuo 2015-11-20 

(SPK posėdžio 

protokolo Nr. 

HFSPKP–01)) 

 

 

6. Per mažas vizituojančių 

dėstytojų iš užsienio 

skaičius 

- Prof. Marlou 

Schrover (Leideno 

universitetas, 

Nyderlandai)  paskaitos 

2015.10.22-23 d. 

skaitytos paskaitos apie 

migracijos politiką, 

lyčių, emigrantų 

integracijos problemas; 

taip pat žodinės istorijos 

ir laikraščių turinio 

analizės metodus.  

- 2016 m. gegužės 2-4 

d. paskaitas apie 

atminties politiką skaitė 

dr. Patryk 

Per visą laikotarpį  

 

(Nuo 2015-11-20 

(SPK posėdžio 

protokolo Nr. 

HFSPKP–01)) 

 

 



Wawrzynski 
(Mikalojaus Koperniko 

universitetas, Lenkija).  

- 2016 m. gegužės 10-

11 d. pagal Erasmus+ 

programą paskaitas 

studentams skaitė dr. 

Péter Kasza iš Szegedo 

universiteto 

(Vengrija).2016 m. 

balandžio 12-23 d. 

paskaitas magistrantams 

skaitė prof. dr. M.K. 

Cassell iš Kento 

valstybinio universiteto 

(JAV). 

 

7. Studentų tarptautiškumo 

skatinimas 

Nuo 2015-09-01 I kurse 

pradėjo mokytis 

Ukrainos pilietis A. 

Svidinyk; M. 

Staponkutė 2015 m. 

pavasario semestre 

pagal Erasmus+ 

programą studijavo 

Vengrijoje Szeged‘o 

universitete. 2016 m. 

rudens semestre pagal 

Erasmus+ programą 

studijuos Leideno 

universitete 

(Nyderlandai) A. 

Juozapavičiūtė. 

 

Per visą laikotarpį  

 

(Nuo 2015-11-20 

(SPK posėdžio 

protokolo Nr. 

HFSPKP–01)) 

 

 

8. Suteikti daugiau galimybių 

programos dėstytojų 

profesiniam tobulėjimui 

Programoje dirbantys 

dėstytojai skatinami 

dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo procese. Tai turi 

atsispindėti dėstytojų 

mokslinės veiklos 

ataskaitos pagal metinį 

planą. 

 

Per visą laikotarpį  

 

(Nuo 2015-11-20 

(SPK posėdžio 

protokolo Nr. 

HFSPKP–01)) 

 

 

9. Didesnis dėmesys ECTS, 

TUNING projekto 

metodologijai ir 

CLIO.NET 

rekomendacijoms, kt. 

teisiniams dokumentams 

Rengti seminarus ir 

supažindinti dėstytojus 

bei studentus su 

Lietuvos ir užsienio 

teisiniais ir kt. 

dokumentais dėl 

akademinių ir 

profesinių reikalavimų. 

 

Per visą laikotarpį  

 

(Nuo 2015-11-20 

(SPK posėdžio 

protokolo Nr. 

HFSPKP–01)) 

 

 

 


