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I. ĮŽANGA   
  
Mykolo Romerio universitete parengta ir ketinama vykdyti magistrantūros studijų programa 

„Tarptautinė politika ir diplomatija“ (toliau – programa) suvienijo gausų ratą politikos mokslų, 
viešojo administravimo ir politinės filosofijos specialistų, kurie turi ilgalaikes mokslinio darbo ir 
didaktinės veiklos patirtis. Pateikta vertinti programa sukurta tradiciniu, plačiai paplitusiu 
Europoje tarptautinių santykių magistratūros studijų modelio pagrindu. Nepaisant to, šalia 
stiprybių ekspertizė išryškino ir tam tikrus trūkumus.    

  

 
II. PROGRAMOS ANALIZĖ  
 

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  
 
 Vertinamos programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra aiškiai ir įtikinamai 
apibrėžti, akcentuojamas siekis rengti aukšto lygio specialistus, gebančius suprasti, analizuoti ir 
vertinti atskirų valstybių bei apibrėžtų regionų užsienio politiką ir tarptautinius santykius. Šia 
programa siekiama parengti keleto regionų ekspertus (būtent: Rytų Europos, Pietų Kaukazo ir 
Viduržemio jūros šalių), turinčius ne tik brandų politologinį supratimą, bet ir kalbinį bei kultūrinį 
minimų regionų išmanymą (specializuojamasi prancūzų ir/ar rusų kalbos bei kultūros studijose). 
Būtent šis regioninis akcentas suteikia programai ypatingo svorio ir išskirtinumo Lietuvos 
akademinėje ir darbo rinkoje. Lygiagrečiai pabrėžiama, kad programa siekiama ugdyti 
atsakingus ir kūrybingus (programos apraše, vis pabrėžiama „verslius“), įvairioms kultūroms 
atvirus tarptautinės politikos specialistus ir globalios pilietinės visuomenės narius.  
 Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pirmiausia yra pagrįsti 
akademinėmis įžvalgomis ir patirtimis, bet į programą įterpta ir taikomojo pobūdžio lavinimo 
(diplomatijos „virtuvės“ pažinimo ir kitų profesinių įgūdžių formavimo). Šia nauja studijų 
programa siekiama tikslingai reaguoti į kintančias tarptautinės politikos realijas (ES Rytų ir Pietų 
partnerystės regionų naujus teminius bei probleminius iššūkius).  
 Programos numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija neblogai 
dera tarpusavyje. Tačiau programoje diplomatijos per se studijoms ir išmanymui nėra skiriama tiek 
dėmesio, kad būtų pilnai pateisintas sąvokos „Diplomatija“ iškėlimas į patį programos pavadinimą. 
Kita vertus, programos pavadinime vartojama „tarptautinės politikos“, o ne tradicinė „tarptautinių 
santykių“ sąvoka programoje irgi nėra sklandžiai paremta kokiu nors ypatingu tarptautinės politikos 
(valdysenos) paradigmos pristatymu. Atitinkamai, dabartinis programos pavadinimas neatspindi 
programos sumanytojų ir dėstytojų išskirtinio dėmesio keletui prasmingai pasirinktų regionų (ES 
Rytų ir Pietų partnerystės regionų). Ne visai įtikinančiu lieka programos autorių siūlomų 
alternatyviai studijuojamų dalykų sąrašas.  Programoje reaguojama į savo studijų objekto nuolatinį 
atsinaujinimą ir „globalėjimą“, tačiau nedaug tėra integruota kitų žanrų negu akademinių 
publikacijų. Programos vykdymo kalbos dvi: lietuvių ir anglų, tačiau įterpiama ir prancūziškų 
bei rusiškų skaitinių (taip dar sykį akcentuojant šios programos studentų daugiakalbiškumą). Iš 
programos aprašo išplaukia, kad joje suteikiama galimybė tiek kursinius darbus, tiek ir 
baigiamąjį magistro darbą rašyti ne lietuvių kalba.  

 
Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 
Stiprybės: 
 

• Programa siekiama parengti keleto regionų ekspertus (būtent: Rytų Europos, Pietų 
Kaukazo ir Viduržemio jūros šalių), turinčius brandų politologinį tarptautinių santykių 
supratimą,  
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• Programa siekiama parengti keleto regionų ekspertus, turinčius kalbinį bei kultūrinį 
minimų regionų išmanymą (specializuojamasi prancūzų ir/ar rusų kalbos bei kultūros 
studijose). Būtent šis regioninis akcentas suteikia programai ypatingo svorio ir 
išskirtinumo. 

 
Silpnybės:  

 
• Programoje diplomatijos per se studijoms ir išmanymui nėra skiriama tiek dėmesio, kad 

būtų pilnai pateisintas sąvokos „Diplomatija“ iškėlimas į patį programos pavadinimą.  
• Programos pavadinime vartojama „tarptautinės politikos“, o ne tradicinė „tarptautinių 

santykių“ sąvoka programoje nėra sklandžiai paremta kokiu nors ypatingu tarptautinės 
politikos (valdysenos) paradigmos pristatymu. 

• Programos aprašo nėra tiksliai įvardinta, kokiu mastu suteikiama studentams galimybė 
tiek kursinius darbus, tiek ir baigiamąjį magistro darbą rašyti ne lietuvių, o kitomis, 
programoje vartojamomis kalbomis (anglų, rusų, prancūzų). 

 
 
2.2. Programos sandara  

 Programos sudarytojai iš principo gerai subalansavo privalomųjų, pasirenkamųjų ir 
mokslinio tyrimo dalykų proporcijas. Privalomi studijų programos krypties dalykai apima 42 
kreditus; alternatyviai pasirenkami studijų programos krypties dalykai apima 18 kreditų, o 
moksliniai tyrimai ir magistro baigiamasis darbas sudaro 30 kreditų. 
 Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. Absoliučios daugumos dalykų turinys 
atitinka magistro studijų pakopą (kiek silpnesni, veikiausiai bakalauriniam lygmeniui labiau 
tinkantys yra pasirinktiniai kursai, skirti šalių (Rusijos ar Prancūzijos) ir kalbų (rusų ar prancūzų) 
studijoms). Modulių turinys ir metodai turėtų leisti sėkmingai pasiekti numatomus studijų 
rezultatus. Programos apimtis iš esmės yra pakankama studijų rezultatams pasiekti. Deja, kai 
kurių kursų aprašai (studijoms rekomenduojama literatūra) yra senstelėjusi ir neatspindi 
naujausių akademinės ekspertizės tendencijų (pvz. Saugumo studijos paremtos publikacijomis, 
paskelbtomis iki 2010 m., o kurso ES paramos programos ir projektai  privalomieji skaitiniai 
baigiasi 2008 m.). Taip pat kai kurios skaitinių pozicijos kartojasi keliuose kursuose ir 
akivaizdžiai dubliuojasi (pvz. Laurinavičius, Č., Motieka, E., Statkus, N. Baltijos valstybių 
geopolitikos bruožai. XX amžius, Vilnius, 2005; Lucas, E. Naujasis Šaltasis karas, Vilnius, 
Baltos lankos, 2008; Maliukevičius, N. The "humanitarian dimension" of Russian foreign policy 
toward Georgia, Moldova, Ukraine, and the Baltic States, ed. G. Pelenens, Riga: Centre for East 
European Policy Studies, 2010 ir pan.). Tenka labai abejoti, kiek kursas Prancūzijos ir prancūzų 
kalbos studijos parengs specialistus, kurie – kaip įvardyta pirmuoju kurso tikslu - gebėtų 
analizuoti, tirti ir kritiškai vertinti Prancūzijos užsienio politiką ir diplomatiją Viduržemio jūros 
regiono šalyse.   
 Kelia abejonių kai kurių dalykų priskyrimas alternatyviai pasirenkamiems, o ne 
privalomiems šioje programoje ir atvirkščiai; pvz. Saugumo studijos geriau tiktų į 
privalomuosius dalykus, o Rytų Europos ir  Pietų Kaukazo studijos bei Viduržemio jūros regiono 
studijos galėtų būti alternatyvios. Juk Saugumo studijos apima bendrus dalykus, beje, ypač 
aktualius dabartinėje geopolitinėje mutacijoje, susijusioje su „tektoniniais“ Sirijos, Ukrainos ir 
kt. neramumais ir juos gilinančiais konfliktais. Tuo tarpu Rytų Europos ir  Pietų Kaukazo 
studijos bei Viduržemio jūros regiono galėtų tapti dvi aiškias specializacijas formuojančiais 
alternatyviais kursais.  
 Sveikintina, kad programos dalykų dėstytojai naudoja įvairius studijų metodus ir auditorinio 
darbo formas (bei integruoja nuotolinių studijų galimybes). Ypač sveikintinas yra naujųjų medijų 
ir vizualinės informacijos naudojimas (kursuose Diplomatija, Saugumo studijos, ES užsienio ir 
išorės politikos ir kt.) 
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 Programos kursų apraše pasigendama stiprių akcentų relevantiškų tyrimų metodologijoms, 
gilinimosi į tarptautinių organizacijų raidą bei veiklą ir dėmesio įvairios kilmės tarptautinių 
(regioninių) krizių valdymui. Atsižvelgiant į tikėtiną vieną (labiausiai prestižinę) programos 
absolventų karjeros vietą – diplomatinę tarnybą Lietuvoje, vertėtų bent alternatyvose pasiūlyti 
nuoseklų ir gilų kursą apie Lietuvos diplomatijos istoriją ir dabartį. Analogiškai, sustiprinant 
programos profiliavimą į dviejų regionų išsamų išmanymą, rekomenduotinas ir platus 
probleminis Regionistikos kursas. 
 
Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 
Stiprybės: 

• geras balansas tarp privalomųjų, pasirenkamųjų ir mokslinio tyrimo dalykų, t.y. nemažai 
alternatyvų pasirinkimams;   

• programos dalykų dėstytojai naudoja įvairius studijų metodus ir auditorinio darbo formas. 

Silpnybės: 

• Programoje trūksta gilinimosi į relevantiškų tyrimų metodologijas, tarptautinių 
organizacijų raidą bei veiklą ir dėmesio įvairios kilmės tarptautinių (regioninių) krizių 
valdymui.  

• Bent alternatyvose pasiūlyti nuoseklų ir gilų kursą apie Lietuvos diplomatijos istoriją ir 
dabartį. Analogiškai rekomenduotinas ir regionistikos kursas 

• Kelia abejonių kai kurių dalykų priskyrimas alternatyviai pasirenkamiems, o ne 
privalomiems šioje programoje ir atvirkščiai; 

• Kai kurių kursų aprašai (studijoms rekomenduojama literatūra) yra senstelėjusi ir 
neatspindi naujausių akademinės ekspertizės tendencijų;    

 
 
 2.3. Personalas  
 

Tarptautinės politikos ir diplomatijos magistrantūros studijų programoje numatyta 18 
dėstytojų, iš kurių 5 profesoriai, 7 docentai ir 6 lektoriai. Mokslų daktaro kvalifikacinį laipsnį 
turi 83,33 proc. visų studijų dalykų dėstytojų, o 27,78 proc. dėstytojų sudaro profesoriai. Dalis 
dėstytojų dirbs universitete antraeilėse pareigose, bet programoje pakanka dėstytojų, kuriems 
MRU yra pagrindinė darbovietė. Programos vykdymo personalas atitinka teisės aktų 
reikalavimus - ne mažiau kaip 80 procentų visų studijų dalykų dėstytojų turi mokslo laipsnį, o 
dėstytojų kvalifikacija yra iš esmės tinkama numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

Numatoma, kad programoje Tarptautinė politika ir diplomatija dėstys du Vroclavo 
universiteto profesoriai- Andrzej W. Jablonski ir Jacek Sroka, bet lieka neaišku, kuriuose 
kursuose jie dėstys. Taip pat programos personalas stokoja ilgametės patirties regionų politikos 
srityje. Kita problema, kad programoje akivaizdžiai trūksta specialistų, kurie galėtų 
kompetentingai dėstyti socialinių tyrimų metodų ir metodologijos kursus, kurie yra būtini 
baigiamojo magistro darbo rengimui. 

Kita vertus, daugumos programos dėstytojų moksliniai tyrimai yra susiję su numatoma 
studijų programa, tačiau yra dėstytojų, kurių svarbiausios publikacijos buvo paskelbtos iki 2010 
metų imtinai, o vėlesniais metais reikšmingesnių publikacijų nėra nurodoma. Tačiau programoje 
Tarptautinė politika ir diplomatija yra tenkinami bendrieji reikalavimai dėl krypties dalykų 
dėstytojų mokslinės veiklos krypčių atitikimo jų dėstomiems dalykams. 
 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės:  
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• MRU turi pakankamai kvalifikuotą personalą šiai studijų programai; 
• Studijų programoje yra dėstytojų-praktikų, kurie turi itin vertingos patirties valstybės 

valdymo ir kitose srityse. 
 

Silpnybės: 

• Pageidautinas aiškiau apibrėžtas užsienio mokslininkų įtraukimas į studijų procesą; 
• Programoje stokojama specialistų, kurie turi ilgametę specializacijos regionų politikoje 

patirtį, ypatingai Viduržemio jūros regione, nors kaip tik regioninė dimensija turi būti 
šios programos išskirtinumu; 

• Programoje trūksta kompetentingų socialinių tyrimų metodų ir metodologijos dėstytojų; 
• Pageidautinas platesnis personalo įtraukimas į studijų programos valdymą, ir ypač - jos 

kokybės užtikrinimą; 
• Pageidautinas platesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vystant programos 

personalą. 
 

2.4. Materialieji ištekliai  
 

Materialieji Mykolo Romerio universiteto ištekliai visų pirma apima universiteto biblioteką 
(esančią Ateities g. 20, Vilniuje), kuri nuo 2010 m. kiekvienam fakultetui priskiria kuruojantį 
bibliotekininką, o pastarasis gilinasi į informaciją fakulteto tematika ir teikia specializuotas 
paslaugas dėstytojams bei studentams. Tarp svarbiausių bibliotekos paslaugų yra studijų ir 
grupinio darbo erdvės, nuotolinė prieiga prie elektroninių išteklių, informacijos paieškos 
pagalba. Mykolo Romerio universitete įdiegta akademinių institucijų tarptinklinio ryšio paslauga 
Eduroam, o studentai ir darbuotojai naudojasi apie 1300 stacionarių ir mobilių darbo vietų 
kompiuterių, auditorijose įrengtos kompiuterizuotos dėstytojų darbo vietos. Kompiuterizuotą 
dėstytojo darbo vietą sudaro kompiuteris, projektorius, garso įranga ir duomenų perdavimo bei 
komutavimo įranga. E-leidinių kiekis ir kokybė prenumeruojamose duomenų bazėse yra 
pakankami.  

Penkiose Mykolo Romerio universiteto auditorijose įdiegtos stacionarios Tandberg vaizdo 
konferencijų sistemos, taip pat veikia daugiašalių konferencijų sistema bei vaizdo konferencijų 
įrašymo serveris. MRU įdiegta ir plačiai naudojama e-studijų aplinka Moodle. 

Programos Tarptautinė politika ir diplomatija apraše trūksta informacijos apie auditorijas ir 
kompiuterių klases, bei kitus specifiškai šiai programai numatytus materialinius išteklius, o ne 
tik tuos, kuriuos bendrai turi Mykolo Romerio universitetas.  

Materialioji studijų bazė yra pakankama ir tinkama studijų programos tikslams pasiekti. 
Metodiniai ištekliai (vadovėliai, mokslinės knygos, periodika, duomenų bazės) yra tinkami ir 
prieinami, tačiau spausdintų užsienio knygų ir mokslinių žurnalų, kurie reikalingi programai 
Tarptautinė politika ir diplomatija, pasirinkimas galėtų būti didesnis. 
 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės: 
 

• Materialioji studijų bazė yra nauja įrangos ir technologiniu požiūriu; 
• Universiteto infrastruktūra tinkamai tenkina studentų poreikius. 

 
Silpnybės:  
 

• Pageidautina, kad programos apraše būtų detalizuoti specifiškai programai Tarptautinė 
politika ir diplomatija numatyti materialiniai ištekliai; 
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• Pageidautina, kad būtų daugiau ir įvairesnių spausdintų užsienio knygų ir mokslinių 
žurnalų, kurie reikalingi programai. 

 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 
 

Į programą bus priimami visų pirmosios pakopos studijų krypčių absolventai. Programos 
autoriai nenumato rengti stojamojo egzamino. Neaiški konkursinio balo formulė, nors kandidatai 
privalo pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.  

Programos rengėjai numatė išlyginamąsias studijas, baigusiems ne politikos mokslų krypties 
bakalauro studijas. Rekomenduojama diferencijuoti išlyginamųjų dalykų „paketus“: numatyti 
daugiau dalykų magistrantams, baigusiems studijas, kurios priklauso kitai studijų krypčių grupei, 
mažiau - baigusiems studijas, priklausiančias tai pačiai studijų krypčių grupei. Išlyginamųjų 
studijų programoje būtinai turėtų atsirasti dalykas „Tarptautinių santykių pagrindai“. Tai 
pamatinis kursas studijuojantiems tarptautinę politiką ir saugumą.  

Studijų metodai daugumoje yra tinkami studijų rezultatams pasiekti. Programos autoriai 
supranta ir akcentuoja komunikacinių ir socialinių gebėjimų stiprinimo svarbą. Studijų 
pasiekimų vertinimo sistema yra aiški, bus viešai prieinama ir iš esmės tinkama studijų 
rezultatams įvertinti. Visų dalykų studijos baigiamos egzaminu. Pagirtina, kad studijų rezultatų 
vertinimas yra „kaupiamojo“ pobūdžio, nors sudedamosios dalis galėtų būti įvairesnio pobūdžio.  

Dalykuose, kuriuose, pagal aprašus, yra numatyti du ar trys dėstytojai, turėtų būti ryškesnis 
atsakomybės pasidalijimas. Nėra aiškus temų pasiskirstymas, sunku suprasti, kuris dėstytojas yra 
atsakingas už pavienius atsiskaitymus.  

 
Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės 

Stiprybės: 
 

• Studijų metodai yra tinkami studijų rezultatams pasiekti, o studijų pasiekimų vertinimo 
sistema yra aiški ir dera prie programos studijų rezultatų. 

 
Silpnybės: 
 

• Prie silpnybių būtina priskirti stojamojo egzamino trūkumą, atrenkant kandidatus į 
studijas,  

• Trūksta aiškiai suformuluotų priėmimo į studijas sąlygų; 
• Programos rengėjai galėtų labiau diferencijuoti išlyginamuosius dalykus magistrantams, 

baigusiems ne politikos mokslų bakalauro studijas;  
• Išlyginamųjų dalykų sąraše trūksta „Tarptautinių santykių pagrindų“; 
• Dalykuose, kuriuose, pagal aprašus, yra numatyti du ar trys dėstytojai, turėtų būti 

aiškesnis atsakomybės pasidalijimas. 
 

2.6. Programos vadyba  
 

Programos rengėjai numatė programos įgyvendinimo priežiūros mechanizmus, apibrėžė 
fakulteto Tarybos ir Studijų  komiteto vaidmenis. Be to, yra numatyta, kaip efektyviai įtraukti 
studentus į programos tobulinimo procesą.  

Numatyta, kad kiekvieno semestro pabaigoje studentai pildo visų išklausytų kursų vertinimo 
anketas. Apdorojus rezultatus, jie yra aptariami programos studijų komiteto, vėliau tarybos 
posėdžiuose, taip pat su pavieniais dėstytojais.  
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Prie silpnybių reikia priskirti studijų komiteto funkcionavimo taisykles, galiojančias visame 
universitete: vienas studijų komitetas yra skirtas kelioms studijų programoms, į jo sudėtį įeina 
dekanato atstovai ir instituto direktorius. Rekomenduotina, kad studijų komitetas atliktų 
ekspertinį, patariamąjį vaidmenį administracijos atžvilgiu. Kaip išaiškėjo susitikimų metų, to 
pageidauja patys dėstytojai.   

Programos rengėjai turi didelį socialinių partnerių ratą, daugelis jo atstovų deklaruoja savo 
aktyvų dalyvavimą programos realizavime. Susitikimo metu pastebėta, kad rengiant studijų 
programą jie nebuvo įtraukti į šį procesą, negalėjo pasisakyti dėl programos sandaros ir atskirų 
dalykų aprašų. 
   
Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 
Stiprybės: 
 

• Teigiamai vertinamos planuojamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės. 
 

Silpnybės: 
 
• Tobulintini studijų komiteto formavimo principai, neaiškus studijų komiteto vaidmuo 

dekanato ir instituto vadovybės atžvilgiu. 
• Studijų komitetas skirtas kelioms programoms, nors dėstytojai pageidauja atskiro 

komiteto pristatomai programai; 
• Nepakankamas socialinių partnerių  įtraukimas į programos paruošimo procesą.  

 
  

III. REKOMENDACIJOS  
 

    3.1. Pakeisti studijų programos pavadinimą, susiejant jį su regionine dimensija (regionine 
politika) tarptautiniuose santykiuose.  
 
    3.2. Patobulinti studijų dalykų aprašus, atsižvelgiant į naujausius mokslinius pasiekimus ir 
publikacijas.  
 
    3.3. Įtraukti į programos dėstytojų sudėtį tarptautinių santykių teorijų ir tyrimo 
metodologijos specialistą. 
  
    3.4.  Rekomenduotinas Regionistikos kursas. 
 

     3.5. Vertinamai programai suformuoti atskirą studijų komitetą, įtraukiant į jį socialinius 
partnerius.  
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IV. Apibendrinamasis įvertinimas 
 
Mykolo Romerio universiteto ketinama vykdyti studijų programa Tarptautinė politika ir 
diplomatija vertinama teigiamai.  

 
Eil. 
Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
įvertinimas, 

balai 

1 Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 
2 Programos sandara 2 
3 Personalas  2 
4 Materialieji ištekliai 3 
5 Studijų eiga ir jos vertinimas  3 
6 Programos vadyba  3 
 Iš viso:  16 

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: doc. dr. Andžej Pukšto  

  
  Grupės nariai:   prof. dr. Algis Krupavičius 

                           prof. habil. dr. Irmina Matonytė          
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DUOMENYS APIE ĮVERTINT Ą PROGRAMĄ 
 
Studijų programos pavadinimas 
 Tarptautin ė politika ir diplomatija  

Studijų sritis       Socialiniai mokslai 
 

Studijų kryptis  Politikos mokslai (L200) 

Studijų programos rūšis  Universitetinės studijos 
 

Studijų pakopa  Antroji 

Studijų forma (trukmė metais)  Nuolatinė (1,5 m.); ištęstinė (2 m.) 

Studijų programos apimtis kreditais  90 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė 
kvalifikacija 

 Politikos mokslų magistras 
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I. ĮŽANGA   
  
Mykolo Romerio universitete parengta ir ketinama vykdyti magistrantūros studijų programa 

„Tarptautinė politika ir diplomatija“ (toliau – programa) suvienijo gausų ratą politikos mokslų, 
viešojo administravimo ir politinės filosofijos specialistų, kurie turi ilgalaikes mokslinio darbo ir 
didaktinės veiklos patirtis. Pateikta vertinti programa sukurta tradiciniu, plačiai paplitusiu 
Europoje tarptautinių santykių magistratūros studijų modelio pagrindu. Nepaisant to, šalia 
stiprybių ekspertizė išryškino ir tam tikrus trūkumus.    

  

 
II. PROGRAMOS ANALIZĖ  
 

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  
 
 Vertinamos programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra aiškiai ir įtikinamai 
apibrėžti, akcentuojamas siekis rengti aukšto lygio specialistus, gebančius suprasti, analizuoti ir 
vertinti atskirų valstybių bei apibrėžtų regionų užsienio politiką ir tarptautinius santykius. Šia 
programa siekiama parengti keleto regionų ekspertus (būtent: Rytų Europos, Pietų Kaukazo ir 
Viduržemio jūros šalių), turinčius ne tik brandų politologinį supratimą, bet ir kalbinį bei kultūrinį 
minimų regionų išmanymą (specializuojamasi prancūzų ir/ar rusų kalbos bei kultūros studijose). 
Būtent šis regioninis akcentas suteikia programai ypatingo svorio ir išskirtinumo Lietuvos 
akademinėje ir darbo rinkoje. Lygiagrečiai pabrėžiama, kad programa siekiama ugdyti 
atsakingus ir kūrybingus (programos apraše, vis pabrėžiama „verslius“), įvairioms kultūroms 
atvirus tarptautinės politikos specialistus ir globalios pilietinės visuomenės narius.  
 Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pirmiausia yra pagrįsti 
akademinėmis įžvalgomis ir patirtimis, bet į programą įterpta ir taikomojo pobūdžio lavinimo 
(diplomatijos „virtuvės“ pažinimo ir kitų profesinių įgūdžių formavimo). Šia nauja studijų 
programa siekiama tikslingai reaguoti į kintančias tarptautinės politikos realijas (ES Rytų ir Pietų 
partnerystės regionų naujus teminius bei probleminius iššūkius).  
 Programos numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija neblogai 
dera tarpusavyje. Tačiau programoje diplomatijos per se studijoms ir išmanymui nėra skiriama tiek 
dėmesio, kad būtų pilnai pateisintas sąvokos „Diplomatija“ iškėlimas į patį programos pavadinimą. 
Kita vertus, programos pavadinime vartojama „tarptautinės politikos“, o ne tradicinė „tarptautinių 
santykių“ sąvoka programoje irgi nėra sklandžiai paremta kokiu nors ypatingu tarptautinės politikos 
(valdysenos) paradigmos pristatymu. Atitinkamai, dabartinis programos pavadinimas neatspindi 
programos sumanytojų ir dėstytojų išskirtinio dėmesio keletui prasmingai pasirinktų regionų (ES 
Rytų ir Pietų partnerystės regionų). Ne visai įtikinančiu lieka programos autorių siūlomų 
alternatyviai studijuojamų dalykų sąrašas.  Programoje reaguojama į savo studijų objekto nuolatinį 
atsinaujinimą ir „globalėjimą“, tačiau nedaug tėra integruota kitų žanrų negu akademinių 
publikacijų. Programos vykdymo kalbos dvi: lietuvių ir anglų, tačiau įterpiama ir prancūziškų 
bei rusiškų skaitinių (taip dar sykį akcentuojant šios programos studentų daugiakalbiškumą). Iš 
programos aprašo išplaukia, kad joje suteikiama galimybė tiek kursinius darbus, tiek ir 
baigiamąjį magistro darbą rašyti ne lietuvių kalba.  

 
Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 
Stiprybės: 
 

• Programa siekiama parengti keleto regionų ekspertus (būtent: Rytų Europos, Pietų 
Kaukazo ir Viduržemio jūros šalių), turinčius brandų politologinį tarptautinių santykių 
supratimą,  
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• Programa siekiama parengti keleto regionų ekspertus, turinčius kalbinį bei kultūrinį 
minimų regionų išmanymą (specializuojamasi prancūzų ir/ar rusų kalbos bei kultūros 
studijose). Būtent šis regioninis akcentas suteikia programai ypatingo svorio ir 
išskirtinumo. 

 
Silpnybės:  

 
• Programoje diplomatijos per se studijoms ir išmanymui nėra skiriama tiek dėmesio, kad 

būtų pilnai pateisintas sąvokos „Diplomatija“ iškėlimas į patį programos pavadinimą.  
• Programos pavadinime vartojama „tarptautinės politikos“, o ne tradicinė „tarptautinių 

santykių“ sąvoka programoje nėra sklandžiai paremta kokiu nors ypatingu tarptautinės 
politikos (valdysenos) paradigmos pristatymu. 

• Programos aprašo nėra tiksliai įvardinta, kokiu mastu suteikiama studentams galimybė 
tiek kursinius darbus, tiek ir baigiamąjį magistro darbą rašyti ne lietuvių, o kitomis, 
programoje vartojamomis kalbomis (anglų, rusų, prancūzų). 

 
 
2.2. Programos sandara  

 Programos sudarytojai iš principo gerai subalansavo privalomųjų, pasirenkamųjų ir 
mokslinio tyrimo dalykų proporcijas. Privalomi studijų programos krypties dalykai apima 42 
kreditus; alternatyviai pasirenkami studijų programos krypties dalykai apima 18 kreditų, o 
moksliniai tyrimai ir magistro baigiamasis darbas sudaro 30 kreditų. 
 Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. Absoliučios daugumos dalykų turinys 
atitinka magistro studijų pakopą (kiek silpnesni, veikiausiai bakalauriniam lygmeniui labiau 
tinkantys yra pasirinktiniai kursai, skirti šalių (Rusijos ar Prancūzijos) ir kalbų (rusų ar prancūzų) 
studijoms). Modulių turinys ir metodai turėtų leisti sėkmingai pasiekti numatomus studijų 
rezultatus. Programos apimtis iš esmės yra pakankama studijų rezultatams pasiekti. Deja, kai 
kurių kursų aprašai (studijoms rekomenduojama literatūra) yra senstelėjusi ir neatspindi 
naujausių akademinės ekspertizės tendencijų (pvz. Saugumo studijos paremtos publikacijomis, 
paskelbtomis iki 2010 m., o kurso ES paramos programos ir projektai  privalomieji skaitiniai 
baigiasi 2008 m.). Taip pat kai kurios skaitinių pozicijos kartojasi keliuose kursuose ir 
akivaizdžiai dubliuojasi (pvz. Laurinavičius, Č., Motieka, E., Statkus, N. Baltijos valstybių 
geopolitikos bruožai. XX amžius, Vilnius, 2005; Lucas, E. Naujasis Šaltasis karas, Vilnius, 
Baltos lankos, 2008; Maliukevičius, N. The "humanitarian dimension" of Russian foreign policy 
toward Georgia, Moldova, Ukraine, and the Baltic States, ed. G. Pelenens, Riga: Centre for East 
European Policy Studies, 2010 ir pan.). Tenka labai abejoti, kiek kursas Prancūzijos ir prancūzų 
kalbos studijos parengs specialistus, kurie – kaip įvardyta pirmuoju kurso tikslu - gebėtų 
analizuoti, tirti ir kritiškai vertinti Prancūzijos užsienio politiką ir diplomatiją Viduržemio jūros 
regiono šalyse.   
 Kelia abejonių kai kurių dalykų priskyrimas alternatyviai pasirenkamiems, o ne 
privalomiems šioje programoje ir atvirkščiai; pvz. Saugumo studijos geriau tiktų į 
privalomuosius dalykus, o Rytų Europos ir  Pietų Kaukazo studijos bei Viduržemio jūros regiono 
studijos galėtų būti alternatyvios. Juk Saugumo studijos apima bendrus dalykus, beje, ypač 
aktualius dabartinėje geopolitinėje mutacijoje, susijusioje su „tektoniniais“ Sirijos, Ukrainos ir 
kt. neramumais ir juos gilinančiais konfliktais. Tuo tarpu Rytų Europos ir  Pietų Kaukazo 
studijos bei Viduržemio jūros regiono galėtų tapti dvi aiškias specializacijas formuojančiais 
alternatyviais kursais.  
 Sveikintina, kad programos dalykų dėstytojai naudoja įvairius studijų metodus ir auditorinio 
darbo formas (bei integruoja nuotolinių studijų galimybes). Ypač sveikintinas yra naujųjų medijų 
ir vizualinės informacijos naudojimas (kursuose Diplomatija, Saugumo studijos, ES užsienio ir 
išorės politikos ir kt.) 
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 Programos kursų apraše pasigendama stiprių akcentų relevantiškų tyrimų metodologijoms, 
gilinimosi į tarptautinių organizacijų raidą bei veiklą ir dėmesio įvairios kilmės tarptautinių 
(regioninių) krizių valdymui. Atsižvelgiant į tikėtiną vieną (labiausiai prestižinę) programos 
absolventų karjeros vietą – diplomatinę tarnybą Lietuvoje, vertėtų bent alternatyvose pasiūlyti 
nuoseklų ir gilų kursą apie Lietuvos diplomatijos istoriją ir dabartį. Analogiškai, sustiprinant 
programos profiliavimą į dviejų regionų išsamų išmanymą, rekomenduotinas ir platus 
probleminis Regionistikos kursas. 
 
Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 
Stiprybės: 

• geras balansas tarp privalomųjų, pasirenkamųjų ir mokslinio tyrimo dalykų, t.y. nemažai 
alternatyvų pasirinkimams;   

• programos dalykų dėstytojai naudoja įvairius studijų metodus ir auditorinio darbo formas. 

Silpnybės: 

• Programoje trūksta gilinimosi į relevantiškų tyrimų metodologijas, tarptautinių 
organizacijų raidą bei veiklą ir dėmesio įvairios kilmės tarptautinių (regioninių) krizių 
valdymui.  

• Bent alternatyvose pasiūlyti nuoseklų ir gilų kursą apie Lietuvos diplomatijos istoriją ir 
dabartį. Analogiškai rekomenduotinas ir regionistikos kursas 

• Kelia abejonių kai kurių dalykų priskyrimas alternatyviai pasirenkamiems, o ne 
privalomiems šioje programoje ir atvirkščiai; 

• Kai kurių kursų aprašai (studijoms rekomenduojama literatūra) yra senstelėjusi ir 
neatspindi naujausių akademinės ekspertizės tendencijų;    

 
 
 2.3. Personalas  
 

Tarptautinės politikos ir diplomatijos magistrantūros studijų programoje numatyta 18 
dėstytojų, iš kurių 5 profesoriai, 7 docentai ir 6 lektoriai. Mokslų daktaro kvalifikacinį laipsnį 
turi 83,33 proc. visų studijų dalykų dėstytojų, o 27,78 proc. dėstytojų sudaro profesoriai. Dalis 
dėstytojų dirbs universitete antraeilėse pareigose, bet programoje pakanka dėstytojų, kuriems 
MRU yra pagrindinė darbovietė. Programos vykdymo personalas atitinka teisės aktų 
reikalavimus - ne mažiau kaip 80 procentų visų studijų dalykų dėstytojų turi mokslo laipsnį, o 
dėstytojų kvalifikacija yra iš esmės tinkama numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

Numatoma, kad programoje Tarptautinė politika ir diplomatija dėstys du Vroclavo 
universiteto profesoriai- Andrzej W. Jablonski ir Jacek Sroka, bet lieka neaišku, kuriuose 
kursuose jie dėstys. Taip pat programos personalas stokoja ilgametės patirties regionų politikos 
srityje. Kita problema, kad programoje akivaizdžiai trūksta specialistų, kurie galėtų 
kompetentingai dėstyti socialinių tyrimų metodų ir metodologijos kursus, kurie yra būtini 
baigiamojo magistro darbo rengimui. 

Kita vertus, daugumos programos dėstytojų moksliniai tyrimai yra susiję su numatoma 
studijų programa, tačiau yra dėstytojų, kurių svarbiausios publikacijos buvo paskelbtos iki 2010 
metų imtinai, o vėlesniais metais reikšmingesnių publikacijų nėra nurodoma. Tačiau programoje 
Tarptautinė politika ir diplomatija yra tenkinami bendrieji reikalavimai dėl krypties dalykų 
dėstytojų mokslinės veiklos krypčių atitikimo jų dėstomiems dalykams. 
 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės:  
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• MRU turi pakankamai kvalifikuotą personalą šiai studijų programai; 
• Studijų programoje yra dėstytojų-praktikų, kurie turi itin vertingos patirties valstybės 

valdymo ir kitose srityse. 
 

Silpnybės: 

• Pageidautinas aiškiau apibrėžtas užsienio mokslininkų įtraukimas į studijų procesą; 
• Programoje stokojama specialistų, kurie turi ilgametę specializacijos regionų politikoje 

patirtį, ypatingai Viduržemio jūros regione, nors kaip tik regioninė dimensija turi būti 
šios programos išskirtinumu; 

• Programoje trūksta kompetentingų socialinių tyrimų metodų ir metodologijos dėstytojų; 
• Pageidautinas platesnis personalo įtraukimas į studijų programos valdymą, ir ypač - jos 

kokybės užtikrinimą; 
• Pageidautinas platesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vystant programos 

personalą. 
 

2.4. Materialieji ištekliai  
 

Materialieji Mykolo Romerio universiteto ištekliai visų pirma apima universiteto biblioteką 
(esančią Ateities g. 20, Vilniuje), kuri nuo 2010 m. kiekvienam fakultetui priskiria kuruojantį 
bibliotekininką, o pastarasis gilinasi į informaciją fakulteto tematika ir teikia specializuotas 
paslaugas dėstytojams bei studentams. Tarp svarbiausių bibliotekos paslaugų yra studijų ir 
grupinio darbo erdvės, nuotolinė prieiga prie elektroninių išteklių, informacijos paieškos 
pagalba. Mykolo Romerio universitete įdiegta akademinių institucijų tarptinklinio ryšio paslauga 
Eduroam, o studentai ir darbuotojai naudojasi apie 1300 stacionarių ir mobilių darbo vietų 
kompiuterių, auditorijose įrengtos kompiuterizuotos dėstytojų darbo vietos. Kompiuterizuotą 
dėstytojo darbo vietą sudaro kompiuteris, projektorius, garso įranga ir duomenų perdavimo bei 
komutavimo įranga. E-leidinių kiekis ir kokybė prenumeruojamose duomenų bazėse yra 
pakankami.  

Penkiose Mykolo Romerio universiteto auditorijose įdiegtos stacionarios Tandberg vaizdo 
konferencijų sistemos, taip pat veikia daugiašalių konferencijų sistema bei vaizdo konferencijų 
įrašymo serveris. MRU įdiegta ir plačiai naudojama e-studijų aplinka Moodle. 

Programos Tarptautinė politika ir diplomatija apraše trūksta informacijos apie auditorijas ir 
kompiuterių klases, bei kitus specifiškai šiai programai numatytus materialinius išteklius, o ne 
tik tuos, kuriuos bendrai turi Mykolo Romerio universitetas.  

Materialioji studijų bazė yra pakankama ir tinkama studijų programos tikslams pasiekti. 
Metodiniai ištekliai (vadovėliai, mokslinės knygos, periodika, duomenų bazės) yra tinkami ir 
prieinami, tačiau spausdintų užsienio knygų ir mokslinių žurnalų, kurie reikalingi programai 
Tarptautinė politika ir diplomatija, pasirinkimas galėtų būti didesnis. 
 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės: 
 

• Materialioji studijų bazė yra nauja įrangos ir technologiniu požiūriu; 
• Universiteto infrastruktūra tinkamai tenkina studentų poreikius. 

 
Silpnybės:  
 

• Pageidautina, kad programos apraše būtų detalizuoti specifiškai programai Tarptautinė 
politika ir diplomatija numatyti materialiniai ištekliai; 
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• Pageidautina, kad būtų daugiau ir įvairesnių spausdintų užsienio knygų ir mokslinių 
žurnalų, kurie reikalingi programai. 

 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 
 

Į programą bus priimami visų pirmosios pakopos studijų krypčių absolventai. Programos 
autoriai nenumato rengti stojamojo egzamino. Neaiški konkursinio balo formulė, nors kandidatai 
privalo pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.  

Programos rengėjai numatė išlyginamąsias studijas, baigusiems ne politikos mokslų krypties 
bakalauro studijas. Rekomenduojama diferencijuoti išlyginamųjų dalykų „paketus“: numatyti 
daugiau dalykų magistrantams, baigusiems studijas, kurios priklauso kitai studijų krypčių grupei, 
mažiau - baigusiems studijas, priklausiančias tai pačiai studijų krypčių grupei. Išlyginamųjų 
studijų programoje būtinai turėtų atsirasti dalykas „Tarptautinių santykių pagrindai“. Tai 
pamatinis kursas studijuojantiems tarptautinę politiką ir saugumą.  

Studijų metodai daugumoje yra tinkami studijų rezultatams pasiekti. Programos autoriai 
supranta ir akcentuoja komunikacinių ir socialinių gebėjimų stiprinimo svarbą. Studijų 
pasiekimų vertinimo sistema yra aiški, bus viešai prieinama ir iš esmės tinkama studijų 
rezultatams įvertinti. Visų dalykų studijos baigiamos egzaminu. Pagirtina, kad studijų rezultatų 
vertinimas yra „kaupiamojo“ pobūdžio, nors sudedamosios dalis galėtų būti įvairesnio pobūdžio.  

Dalykuose, kuriuose, pagal aprašus, yra numatyti du ar trys dėstytojai, turėtų būti ryškesnis 
atsakomybės pasidalijimas. Nėra aiškus temų pasiskirstymas, sunku suprasti, kuris dėstytojas yra 
atsakingas už pavienius atsiskaitymus.  

 
Pagrindinės srities stiprybės ir silpnybės 

Stiprybės: 
 

• Studijų metodai yra tinkami studijų rezultatams pasiekti, o studijų pasiekimų vertinimo 
sistema yra aiški ir dera prie programos studijų rezultatų. 

 
Silpnybės: 
 

• Prie silpnybių būtina priskirti stojamojo egzamino trūkumą, atrenkant kandidatus į 
studijas,  

• Trūksta aiškiai suformuluotų priėmimo į studijas sąlygų; 
• Programos rengėjai galėtų labiau diferencijuoti išlyginamuosius dalykus magistrantams, 

baigusiems ne politikos mokslų bakalauro studijas;  
• Išlyginamųjų dalykų sąraše trūksta „Tarptautinių santykių pagrindų“; 
• Dalykuose, kuriuose, pagal aprašus, yra numatyti du ar trys dėstytojai, turėtų būti 

aiškesnis atsakomybės pasidalijimas. 
 

2.6. Programos vadyba  
 

Programos rengėjai numatė programos įgyvendinimo priežiūros mechanizmus, apibrėžė 
fakulteto Tarybos ir Studijų  komiteto vaidmenis. Be to, yra numatyta, kaip efektyviai įtraukti 
studentus į programos tobulinimo procesą.  

Numatyta, kad kiekvieno semestro pabaigoje studentai pildo visų išklausytų kursų vertinimo 
anketas. Apdorojus rezultatus, jie yra aptariami programos studijų komiteto, vėliau tarybos 
posėdžiuose, taip pat su pavieniais dėstytojais.  
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Prie silpnybių reikia priskirti studijų komiteto funkcionavimo taisykles, galiojančias visame 
universitete: vienas studijų komitetas yra skirtas kelioms studijų programoms, į jo sudėtį įeina 
dekanato atstovai ir instituto direktorius. Rekomenduotina, kad studijų komitetas atliktų 
ekspertinį, patariamąjį vaidmenį administracijos atžvilgiu. Kaip išaiškėjo susitikimų metų, to 
pageidauja patys dėstytojai.   

Programos rengėjai turi didelį socialinių partnerių ratą, daugelis jo atstovų deklaruoja savo 
aktyvų dalyvavimą programos realizavime. Susitikimo metu pastebėta, kad rengiant studijų 
programą jie nebuvo įtraukti į šį procesą, negalėjo pasisakyti dėl programos sandaros ir atskirų 
dalykų aprašų. 
   
Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 
Stiprybės: 
 

• Teigiamai vertinamos planuojamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės. 
 

Silpnybės: 
 
• Tobulintini studijų komiteto formavimo principai, neaiškus studijų komiteto vaidmuo 

dekanato ir instituto vadovybės atžvilgiu. 
• Studijų komitetas skirtas kelioms programoms, nors dėstytojai pageidauja atskiro 

komiteto pristatomai programai; 
• Nepakankamas socialinių partnerių  įtraukimas į programos paruošimo procesą.  

 
  

III. REKOMENDACIJOS  
 

    3.1. Pakeisti studijų programos pavadinimą, susiejant jį su regionine dimensija (regionine 
politika) tarptautiniuose santykiuose.  
 
    3.2. Patobulinti studijų dalykų aprašus, atsižvelgiant į naujausius mokslinius pasiekimus ir 
publikacijas.  
 
    3.3. Įtraukti į programos dėstytojų sudėtį tarptautinių santykių teorijų ir tyrimo 
metodologijos specialistą. 
  
    3.4.  Rekomenduotinas Regionistikos kursas. 
 

     3.5. Vertinamai programai suformuoti atskirą studijų komitetą, įtraukiant į jį socialinius 
partnerius.  
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IV. Apibendrinamasis įvertinimas 
 
Mykolo Romerio universiteto ketinama vykdyti studijų programa Tarptautinė politika ir 
diplomatija vertinama teigiamai.  

 
Eil. 
Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 
įvertinimas, 

balai 

1 Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 
2 Programos sandara 2 
3 Personalas  2 
4 Materialieji ištekliai 3 
5 Studijų eiga ir jos vertinimas  3 
6 Programos vadyba  3 
 Iš viso:  16 

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: doc. dr. Andžej Pukšto  

  
  Grupės nariai:   prof. dr. Algis Krupavičius 

                           prof. habil. dr. Irmina Matonytė          
 

 
 

 


