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1. SVARSTYTA. Dėl Irmanto Mikulėno magistro darbo „Senatvės pensijų sistemos alternatyvų analizė:
Lietuvos atvejis“ teikimo LMA studentų mokslinių darbų konkursui.
Darbas atrinktas atsižvelgiant į konkurso nuostatuose suformuluotus vertinimo kriterijus: originalumą,
kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę.
Irmano Mikulėno magistro darbas „Senatvės pensijų sistemos alternatyvų analizė: Lietuvos atvejis“
Magistro darbe nagrinėjamos šešios alternatyvos šiuo metu veikiančiai senatvės pensijų sistemai, kurios
vertinamos pagal jų adekvatumą, tvarumą ir aktuarinį teisingumą. Darbo aktualumą apsprendžia šiuo
metu vykstanti reikšminga pensijų reforma: kaip teigia darbo autorius, viešosios politikos formuotojai
neišvengiamai susiduria su alternatyvų vertinimu, kuris tampa itin svarbus esant ribotiems finansiniams
ištekliams. Magistro darbe pasiūlytas alternatyvų įvertinimas net tik leidžia priimti labiau apgalvotus ir
taikliau į tikslus nukreiptus sprendimus, bet taip pat reflektuoti keliamus tikslus ir jų rangavimą. Taigi,
darbo rezultatai turi didelę praktinę vertę. Jie buvo pristatyti aukščiausios valdžios institucijose ir SoDroj.
Taip pat reikėtų paminėti, kad darbas yra parašytas aiškiu ir paprastu politikos analizės stiliumi, o tai yra
svarbus darbo praktinę vertę viešajai politikai sustiprinantis požymis.
Teikiamas magistro darbas yra originalus, kokybiškas, teoriškai ir metodologiškai pagrįstas viešosios
politikos alternatyvų vertinimas. Remdamasis pensijų sistemos reformas nagrinėjančia literatūra, autorius
suformuluoja kelias alternatyvas šiuo metu veikiančiai sistemai, pagrindžia jų vertinimo kriterijus ir šiuos
operacionalizuoja, bei kiekybiškai įvertina aktuarinį teisingumą, o taip pat jų tvarumą ir adekvatumą
2018-2060 m. laikotarpyje. Darbas yra puikus disciplinas, o taip pat mokslą ir praktinę veiklą skiriančių
ribų peržengimo pavyzdys: jis sėkmingai suderina viešosios politikos ir finansų matematikos žinias ir
metodus, pritaiko juos itin aktualiai problemai spręsti ir gautus rezultatus pateikia aiškia ir paprasta kalba.
NUTARTA. Teikti I. Mikulėno magistro darbą LMA studentų mokslinių darbų konkursui. UŽ – 15,
PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.
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