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DUOMENYS APIE ĮVERTINT Ą PROGRAMĄ

Studijų programos pavadinimas Baudžiamoji justieija

Valstybinis kodas 621M90028

Studijų sritis Socialiniai mokslai

Studijų kryptis Teisė

Studijų programos rūšis Universitetinės studijos

Studijų pakopa antroji

Studijų forma (trukmė metais) Nuolatinė (1,5)

Studijų programos apimtis kreditais 90

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė Teisės magistraskvalifikacij a

Studijų programos įregistravimo data 2012-05-18

INFORMATION ON EVALUATED STUDY PROGRAMME

Title of the study programme Criminal Justiee

State code 621M90028

Studyarea Social Sciences

Study field Law

Type of the study programme University studies

Study cycle second

Study mode (length in years) Full-time (1,5)

Volume of the study programme in credits 90

Degree and (or) professional qualifications Master of Lawawarded

Date of registration of the study programme 18-05-2012
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V. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS

Vilniaus universiteto studijų programa Baudžiamoji justicija (valstybinis kodas - 621M90028)
vertinama teigiamai.

Eil. Vertinimo sritis Srities

Nr. įvertinimas,

balais=

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 4

2. Programos sandara 4
3. Personalas 3
4. Materialieji ištekliai 4
5. Studijų eiga ir jos vertinimas 4
6. Programos vadyba 3

Iš viso: 22
..'" I - Nepatenkinarnai (yra esrmmų trukumų, kUrIUOSbūtina pašalinti)

2 - Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti)
3 - Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų)
4 - Labai gerai (sritis yra išskirtine)
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IV. SANTRAUKA

Vilniaus universiteto studijų programos Baudžiamoji justicija teigiami aspektai:

1. Vilniaus universiteto magistrantūros studijų programos Baudžiamoji justicija tikslai ir numatomi
studijų rezultatai yra pakankamai apibrėžti ir iš esmės aiškūs.

2. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra tinkami ir atitinka šios programos profesinius
reikalavimus (suteikti absolventams jų profesinei veiklai būtinas žinias, gebėjimus ir kompetenciją),
studijų pakopą ir kvalifikacijų lygį.

3. Ši magistrantūros studijų programa yra nišinio pobūdžio, ir Universitetas, atrodo, neturi kitos
integruotos (socialinių mokslų srities) teisės krypties studijų programos. Programa atitinka Lietuvos
viešojo sektoriaus apskritai, teismų sistemos ir vyriausybės poreikius.

4. Siūlomi dalykai, privalomieji ir pasirenkamieji, apima plačią baudžiamosios justicijos sritį,
tarptautinę ir ES baudžiamąją teisę, nusikaltimų kvalifikavimo klausimus, taip pat ir lyginamąją
baudžiamojo proceso teisę. Studentams sudaroma galimybė specializuotis pagal jų poreikį.



5. Šios programos absolventai, atrodo, yra gerai pasirengę kvalifikuotam darbui viesąjame ir
privačiame sektoriuose. Be to, jie turės žinių apie įstatymų kūrimą, šiuolaikišką supratimą apie
sudėtingą baudžiamosios justicijos sritį ir galės kritiškai mąstyti bei vertinti, kaip galima suderinti
teisės aktus, prevenciją, (nusikaltimo) atskleidimą, priežiūrą, nuosprendį ir bausmes. Šios
programos studentai sugebės atsižvelgti į teismo medicinos išvadas, socialinius pokyčius, piliečių
lūkesčius ir veiksmingumo reikalavimus.

6. Ši programa orientuota į tyrimus ir susijusi su tyrimais; studentai bus rengiami savarankiškam
mokslo tiriamajam darbui ir praktiniam darbui, kuriam atlikti reikalingos mokslinės žinios.

7. Vilniaus universitete yra pakankamai patalpų ir kitos mokymui reikalingos infrastruktūros.
Universitete studentams ir dėstytojams teikiamos įvairios elektroninės paslaugos. Šios programos
studentai turi galimybę naudotis kokybiškais bibliotekos ištekliais ir duomenų bazėmis. Studentams
yra prieinama elektroninė informacija ir mokymo sistemos iš išorės.

Magistrantūros studijų programa Baudžiamoji justicija ir jos įgyvendinimas tobulintinas šiose
srityse:

1. Dėstytojams, nors jie ir kompetentingi dėstomų dalykų srityje, turėtų būti suteikta galimybė
mokymo gebėjimus didinti holistiškai, visiškai tenkinant į studentus orientuoto, problemų
sprendimu pagrįsto mokymo poreikį siekiant užtikrinti studentų gebėjimų ugdymą.
2. Būtų galima labiau skatinti studentų tarptautinę patirtį ir labiau įtraukti studentus į šiuo metu jų
dėstytojų atliekamus tyrimus.
3. Kokybės gerinimo procesai galėtų būti tobulinami labiau holistiškai ir reguliariau, turint omeny
nuolatinį absolventų ir socialinių partnerių įtraukimą į juos ir ryžtingesnį kokybės klausimų
apimties didinimą įtraukiant ne tik dėstytojų veiklos rezultatus, bet ir, pavyzdžiui, studentų
priėmimą, programos sudarymą ir įgyvendinimo pažangą, vertinimo metodus ir paramos priemones.
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III. REKOMENDACIJOS

1. Rekomenduojama persvarstyti studijų dalyko Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų
rūšis pavadinimą. Jis turėtų būti aiškesnis, labiau tiesioginis ir išreiškiantis platesnę koncepciją
(pavyzdžiui, jį labiau tiktų pavadinti Verslo ir ekonominiai nusikaltimai).
2. Turėtų būti reguliariai organizuojami susitikimai semestro viduryje, kadangi jie padėtų
studentams ir universiteto vadovybei išsiaiškinti turinio sritis bei lūkesčius.
3. Visi dėstytojai turėtų nuolat gerinti savo mokymo įgūdžius.
4. Būtinos konkrečios studentų rėmimo ir skatinimo dalyvauti mainų programose priemonės. Be to,
reikėtų skatinti studentus dalyvauti tyrimuose, kuriuos šiuo metu vykdo jų dėstytojai.
5. Programos vadovybė turi užtikrinti labiau holistinį ir todėl veiksmingesnį studijų proceso
organizavimą, turint omenyje kokybės gerinimą. Socialiniai partneriai ir absolventai turi būti
aktyviau įtraukiami į šios programos tobulinimo procesą, reikėtų plačiau ir reguliariau vertinti
absolventų bei darbdavių grįžtamąjį ryšio

<...>

~;-~.--""'"'''',#" ",y? JE>, v. () "

Paslaugos teikėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su Lietuvos Respubli ~s> ~ąloj(},kodekso
235 straipsnio, numatančio atsakomybę už melagingą ar žinomai~t .i:sfn~.:tlcatŲkta~7\;ertimą,

ik I . . i cc- '::' - '<' ~ •.•.~ \rel a avimais, I"::; -' ,,:-"---<>...0 •••."\"· _I >\
1a: c.' ,(.Y f...' '" 5

Vertėjos rekvizita \ ~ '. ),' a~~df/.parašas)
x ». ~~ ",'<: '~~'/'\.\ v. " -<. ,": IĮIĮ'v:; a: ~ cC0/Ųi/. >, '(#Ųl~,\.'$

-•.•,,_~~1~.:-,;.:;/~· ,


