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STUDIJOS VU TSPMI 
 
VU TSPMI siūlo šešias magistrantūros studijų programas, kurios ne tik remiasi tradicine politikos mokslų 

specializacija, bet ir siekia paruošti modernų analitiką (bei aktyvų pilietį) gebantį profesionaliai bei kritiškai 

analizuoti šiuolaikines pasaulio ir nacionalinės politikos aktualijas. VU TSPMI – pirmas pasirinkimas 

norintiems keisti save, Lietuvą ir pasaulį.  

 

 
Daugiau informacijos: 

http://www.tspmi.vu.lt/lt/stojantiesiems 

 

Kontaktiniai asmenys: 

Ieva Giedraitytė 

El. p.: ieva.giedraityte@tspmi.vu.lt 

Tel. +37052514140 

Apie Rytų Europos ir Rusijos studijų magistro programą teirautis: 

Arnoldas Zdanovičius 

El. p. Arnoldas.zdanovicius@tspmi.vu.lt 

Tel: +37052514135 

                                                        
1
 2016 metų duomenys – informacija, apie valstybės finansuojamas vietas 2017-2018 mokslo metais bus paskelbta 2017 metų kovo 

pabaigoje 
2
 Paskaitos prasideda nuo 16.45 val. 

 

 

Šiuolaikinės 

politikos 

studijos 

Politika ir 

medijos 

Eastern 

European 

and Russian 

studies 

Viešosios 

politikos 

analizė 

Tarptautiniai 

santykiai ir 

diplomatija 

Europos 

studijos 

Kreditų sk. 90 90 90 120 120 120 

Studijų trukmė 

semestrais 

3 3 3 4 4 4 

Metinė studijų 

kaina, Eur* 

2265 eur. 2265 eur. 2300 eur. 2265 eur. 2265 eur. 2265 eur. 

Stojamieji Egzaminas Motyvacinis 

pokalbis + esė 

Motyvacinis 

pokalbis + esė 

anglų kalba 

Motyvacinis 

pokalbis + esė 

Egzaminas Motyvacinis 

pokalbis +  esė 

Finansuojamų vietų 

sk. 
1
 

11 5 4 9 12 11 

Baigiamasis rašto 

darbas bei viešas 

gynimas 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

ERASMUS 

studijos, 

ERASMUS 

praktika & kiti 

mainai 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

Galimybė derinti su 

darbu
2
 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip 
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EUROPOS STUDIJOS 

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti 

Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius 

politinius ir ekonominius procesus. Tai vienintelė galimybė Lietuvoje studijuoti Europos politiką ir ekonomiką 

tuo pat metu. 

Lanksčios studijos 

Studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš 

pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki 
saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų. 

Studijų metu: 

 tapsi plataus profilio regiono studijų ekspertu ir tuo pat metu viešojo administravimo specialistu, galėsiančiu 

dirbti Europos Sąjungos viešąją politiką formuojančiose bei įgyvendinančiose institucijose, bet ir; 

 įsigilinsi tiek į Europos Sąjungos institucijas, politinę ekonomiją, tiek į Europos filosofinius bei idėjinius 

pagrindus, politinę sistemą, socialinio-ekonominio modelio išskirtinumą; 

 praplėsi akiratį kitose srityse, rinkdamasis net iš 20-ies pasirenkamųjų dalykų ir dalį programos susidėliosi 

pagal individualius interesus. 

Svarbu žinoti: 

 Studijų trukmė – 2 metai. 

 Priėmimo balą sudaro motyvacinio pokalbio ir esė vertinimas (50%) bei diplomo priedelio vidurkis 

(50%). Į pokalbį reikia atsinešti trumpą motyvacinį esė (iki 3,5 tūkst. spaudos ženklų), kuriame aiškiai ir 

glaustai būtų atskleista, kodėl norima studijuoti programoje). 

 2016 m. į valstybės finansuojamas vietas planuota priimti 11, į VNF – 5 studentus. 

 Metinė studijų kaina nefinansuojamoje vietoje – 2265 EUR.  

 

 

„Europos studijų programa labiausiai orientuojama į kursus apie politinius ir ekonominius procesus Europos 

Sąjungoje ir Europos valstybėse, šių procesų analitinį tyrimą. Europos studijų katedros nariai – Lietuvoje žinomi 

mokslininkai, knygų apie Europos Sąjungą ir Europos politinę, ekonominę ir socialinę raidą autoriai. Lietuva iš 

naujo apibrėžia savo vietą Europoje – tad darbų, tyrimų ir tai išmanančių specialistų poreikis lieka didžiulis.“ 

 

-Prof. dr. Jonas Čičinskas  

 



 

Programos struktūra 

Programos ašį sudaro dviejų krypčių dalykai: a) teoriniai, apimantys Europos idėjos atsiradimą bei su ja susijusias 

problemas, bei b) praktiniai, orientuoti į politinę ekonomiją, teisinę bei institucinę sąrangą ir procesus. Pirmosios 

krypties dalykai padeda išskirtinai giliai  suprasti pamatines (teorines ir metodologines) Europos idėjos analizės 

problemas, dalykinį ir istorinį Europos idėjos turinį. Antrieji - studentams suteikia išsamių Europos politinės 

ekonomijos bei institucijų veiklos žinių, parengiančių praktiniam susidūrimui bei padedančių analizuoti ir kritiškai 
vertinti Europos integracijos procesus. 

Dėstytojai 

Programos dalykus dėstys žinomi akademikai, savo srities specialistai ir praktikai, puikiai išmanantys ES veiklos, 
atskirų Europos regionų specifiką: 

Žinomi akademikai: prof. dr. G. Vitkus, prof. dr. R. Vilpišauskas, prof. dr. V. Radžvilas, taip pat jaunosios kartos 

dėstytojai, dr. J. Dementavičius, dr. L. Gudžinskas, dr. M. Jastramskis, dokt. I. Giedraitytė, dokt. Augustė 
Dementavičienė žinomi praktikai: lekt. D. Kriaučiūnas, asist. R. Švedas.  

EUROPOS STUDIJOS 

Programos tinklelis 

1 semestras  Val.  ECTS 

ES teisė 32 5 

Europos integracija: teorijos, institucijos ir sprendimų priėmimo procesai 32 10 

Europos integracijos politinė ekonomija 32 10 

Pasirenkamasis 32 5 

 

2 semestras  Val.  ECTS 

ES viešoji politika 32 10 

Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos 32 10 

Pasirenkamasis 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 

3 semestras  Val.  ECTS 

ES išoriniai santykiai 32 10 

Europos partinės sistemos 32 10 

Magistrinio darbo koliokviumas I/II 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 

4 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinis darbas 32 25 

Magistrinio darbo koliokviumas II/II 32 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            

 
 

ŠIUOLAIKINĖS POLITIKOS STUDIJOS 
„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. 

Programoje politika nagrinėjama įvairiapusiškai, remiantis skirtingomis tyrimo perspektyvomis. Filosofines ir 

teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus. Darbas vyksta 

kamerinėje aplinkoje, glaudžiai bendradarbiaujant dėstytojams ir studentams.  

Lanksčios studijos 

Studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš 

pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki 
saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų. 

Studijų metu: 

 perprasi pagrindines politikos mokslų paradigmas; 

 išmoksi moksliškai analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikines politikos tendencijas ir reiškinius,  

 išmoksi lyginti ir vertinti moderniosios demokratijos institucijas ir jų funkcionavimą įtakojančius veiksnius 

skirtingose pasaulio valstybėse,  

 praplėsi akiratį kitose srityse, rinkdamasis net iš 20-ies pasirenkamųjų dalykų ir dalį programos susidėliosi pagal 
individualius interesus. 

Svarbu žinoti: 

 Studijų trukmė – 1,5 metų (3 semestrai). 

 Priėmimo balą sudaro stojamojo egzamino vertinimas (75%) bei diplomo priedėlio vidurkis (25%). 

  2016 m. į valstybės finansuojamas vietas planuota priimti 11, VNF – 5 studentus.  

 VNF metinė studijų kaina – 2265 EUR  

 

 

 

„Pertvarkyta „Šiuolaikinės politikos studijų“ programa atitinka geriausius užsienio universitetų studijų programų 

reikalavimus. Surinkti geriausi savo dalyko specialistai ir pateikiamas plačiausias dabartinio politikos mokslo 

vaizdas.” 

 

-Prof. dr. Alvydas Jokubaitis 

 



 

 

 

Programos struktūra 

 

Programa sukurta taip, kad studentai galėtų susipažinti su naujausiomis politikos mokslų perspektyvomis ir įgytų 

naujausią politikos supratimą. Programos studentai išmoksta analizuoti skirtingus politinius reiškinius, kritiškai 

žvelgti į politines idėjas bei jų kuriamą visuomenės tvarką. Pirmasis studijų semestras skirtas privalomiems 

dalykams: studentai susipažįsta su politikos mokslų sąvokomis, problemomis ir metodais. Antrajame semestre 

pagrindinis dėmesys skiriamas naujausiems politikos tyrimams. Trečiasis studijų semestras skirtas magistrinio darbo 

rengimui. Magistrinio darbo rašymas pradedamas nuo pirmojo semestro ir yra viena iš studijas vienijančių grandžių. 

 

 

Dėstytojai 

 

Programos dalykus dėsto geriausi savo sričių specialistai: prof. dr. A. Jokubaitis, prof. dr. A. Ramonaitė, doc. dr. I. 

Vinogradnaitė, doc. Nerija Putinaitė, doc. dr. V. Sirutavičius, doc. dr. A. Jankauskas. Taip pat jauni bei perspektyvūs 

mokslininkai – doc. dr. L. Gudžinskas, doc. dr. D. Šlekys, J. Kavaliauskaitė ir doc. dr. Ž. Martinaitis. 

Kiekvienais metais vieną pirmojo semestro dalyką dėsto svečias iš užsienio. Privalomas antrojo semestro dalykas 

pagrįstas reikšmingiausius darbus parašiusių Lietuvos mokslininkų kvietimu. Tai pastebimai leidžia išplėsti studijų 

programos temų, požiūrių ir dėstytojų ratą. 

 

ŠIUOLAIKINĖS POLITIKOS STUDIJOS 
 

Programos tinklelis 

 
1 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas  I/III d. 32 5 

Politikos mokslų problemos 32 5 

Politikos tyrimų metodai 64 5 

Šiuolaikinė politikos samprata 64 7,5 

Valstybė ir pilietinė visuomenė 64 7,5 

 
2 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas II/III d. 32 5 

Lietuvos politikos tyrimai 32 10 

Pasirenkamasis 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 
3 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas III/III d. 32 5 

Magistro baigiamasis darbas 32 20 

Pasirenkamasis 32 5 

 

 

 

 

                                                                                                   



                                                                                                              

 
 

POLITIKA IR MEDIJOS 
Programa siūlo modernias tarpdisciplinines politikos ir medijų sąveikos studijas. Ji kviečia nagrinėti, kaip skirtingos 

medijos dalyvauja politikos procese, kaip formuojasi medijų politinis krūvis, kaip medijos veikia socialinius saitus ir 

politinį veiksmą. Programa derina teorinį pasirengimą, analitinės arba praktinės veiklos įgūdžius ir kūrybinius 

projektus. Ji ruošia politinės komunikacijos ir informacijos ekspertus, viešuosius intelektualus, pilietinius aktyvistus 

bei medijų politikos tyrėjus.  

Lanksčios studijos 

Studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš 

pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki 

saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų. 

Studijų metu: 

 

 Analizuosi ir tirsi informaciniame lauke vykstančius procesus bei vertinti vykdomos komunikacijos 

veiksmingumą;  

 Analizuosi šiuolaikines politines struktūras, politinių veikėjų tarpusavio sąveiką, identifikuoti jų siekius, 

vaidmenį bei galią; 

 kursi argumentuotus tekstus, analizuojančius politikos ir medijų santykį, bei dalyvauti šios srities diskusijose;  

 praplėsi akiratį kitose srityse, rinkdamasis net iš 20-ies pasirenkamųjų dalykų ir dalį programos susidėliosi pagal 

individualius interesus. 

Svarbu žinoti: 

 Studijų trukmė – 1,5 metų (3 semestrai). 

 Priėmimo balą sudaro motyvacinio pokalbio bei esė vertinimas (50%) bei diplomo priedėlio vidurkis (50%). 

 2016 m. į valstybės finansuojamas vietas planuota priimti 4 studentus, į VNF – 15 studentų. 

 VNF metinė studijų kaina – 2265 EUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pas mus išvysi tokius galios veidus, kurių iki 

šiol nematei, sužinosi, kad politika – ne tik 

tiesioginė jėga ar valdžios institucijų 

autoritetas, bet ir subtili kalbos strategijų, 

idėjų, kultūrinių reprezentacijų ir naujųjų 

technologijų galia. Tad nenustebk, kad po šio 

kurso politinę ir viešąją erdvę matysi visiškai 

kitaip.“ 

-Doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė,  

lekt. Jūratė Kavaliauskaitė 

 

„Politikos ir medijų programa skirta tiems 

ir toms, kas domisi ne pavienėmis 

disciplinomis, o jų jungtimis. Ne 

nušlifuotomis melodijomis, o kūrybingu 

miksavimu." 

 

-Prof. dr. Natalija Arlauskaitė 

 



 

 

Programos struktūra 

 

Studijų srities supratimas nulemia tarpdisciplininę programos architektūrą: ją sudaro privalomieji dalykai, skirti 

šiuolaikinei politikos, komunikacijos bei galios teorijai nagrinėti ir taikyti, bei pasirenkamieji dalykai. Studijų metu 

gilinamasi į komunikaciją tarp trijų subjektų: medijų/žiniasklaidos, piliečių ir politinių (valdžios) institucijų. 

Siekiant geriau suprasti jų galios santykius studentai nagrinės, kaip senosios ir naujosios medijos – nuo telegrafo iki 

kino ir interneto – kuria politines reikšmes, veikia visuomenės struktūrą ir suteikia įrankių artikuliuoti 

dominuojančias ir alternatyvias galios sampratas. 

 

Dėstytojai:  

 

Teoretikų ir analitikų būryje – prof. dr. A. Jokubaitis, prof. dr. N. Arlauskaitė, doc. dr. D. Jakniūnaitė, doc. dr. D. 

Jastramskis, dr. N. Maliukevičius, dėst. A. Dementavičienė, asist. J. Kavaliauskaitė, dr. I. Petronytė. Konsultantų, 

ekspertų ir kūrėjų komandoje – doc. dr. J. Lavrinec bei komunikacijos ekspertas A. Jonkus. 

  

 

POLITIKA IR MEDIJOS 
 
Programos tinklelis 

 
1 semestras  Val.  ECTS 

Galia ir komunikacija 64 7,5 

Kritinė medijų istorija ir teorija 48 5 

Šiuolaikinė politikos samprata 64 7,5 

Žiniasklaida ir politika 48 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 

 
2 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas I/II 32 5 

Vizualumas: praktikos, technikos, ideologijos 48 7,5 

Šiuolaikinės politikos komunikacijos metamorfozės 48 7,5 

Pasirenkamasis 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 

 
3 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas II/II 32 5 

Magistro baigiamasis darbas 32 20 

Pasirenkamasis 32 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             



 
 

TARPTAUTINIAI SANTYKIAI IR DIPLOMATIJA 
Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programoje studentai išmoksta apmąstyti ir analizuoti tarptautinius 

santykius bei valstybių užsienio ir saugumo politiką. Studijuojantys programoje susipažįsta ir įgyja įgūdžių 

praktikoje taikyti įvairias tarptautinių santykių, saugumo, užsienio politikos, konfliktų sprendimo, diplomatijos 

teorijas. Programos išskirtinumas – tai, kad joje derinamos diplomatijos ir saugumo studijos. 

Lanksčios studijos 

Studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš 

pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki 
saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų. 

Studijų metu: 

 

 Taikysi įgytas tarptautinių santykių studijų srities žinias, tarptautinių santykių analizės principus, teorijas ir 

metodus savarankiškai; 

 Vykdysi mokslinius tyrimus, susijusius su tarptautinių santykių analize; 

 Įsigilinsi į saugumo reikšmę tarptautiniuose santykiuose; 

 Sužinosi, kas yra užsienio politikos analizė bei išmoksi ją atlikti; 

 praplėsi akiratį kitose srityse, rinkdamasis net iš 20-ies pasirenkamųjų dalykų ir dalį programos susidėliosi pagal 
individualius interesus. 

Svarbi informacija 

 

 Studijų trukmė – 2 metai (4 semestrai). 

 Priėmimo balą sudaro stojamasis egzaminas (75 proc.) bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (25 proc.). 

 2016 m. į valstybės finansuojamas vietas planuota priimti 12, į VNF - 10 studentų.  

 VNF metinė studijų kaina – 2265 EUR.  

 

 

 

 

„VU TSPMI Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programa ne tik atskleis tarptautinės politikos 

realybę, bet ir parodys galimybes ją keisti. Jei siekiate įtikinamai aiškinti kitiems tarptautinius santykius ar juose 

dalyvauti – Lietuvoje nerasite geresnės magistro programos, kuri suteiktų  reikalingų žinių.“ 

 

-Prof. dr.  Tomas Janeliūnas 

 



Programos struktūra 

 

Kadangi programa siekiama suteikti žinių tiek apie tarptautinius santykius, tiek ir apie saugumo dilemas, 

studijuojantys susipažįsta su diplomatijos studijų teorijomis ir istorija, derybų ir viešosios diplomatijos principais, 

bei strateginėmis, sektorinio saugumo studijomis. 

Platesnį požiūrį į diplomatijos ir saugumo problemas suteiks tokie kursai kaip Informaciniai karai, Tarptautinė 

politinė ekonomija ir globalizacija, Energetinis saugumas. Svarbu ir tai, kad nemažą studijų plano dalį sudaro 

pasirenkamieji dalykai, kuriuos studentai galės išsirinkti iš daugiau nei 20 siūlomų kursų. Taigi, kiekvienas galės 

išplėsti savo žinių lauką pagal turimus interesus. 

 

Dėstytojai  

 

 Programoje dėstys geriausi Lietuvos tarptautinės politikos, saugumo ir užsienio politikos specialistai: prof. dr. R. 

Vilpišauskas, doc. dr. D. Jakniūnaitė, prof. dr. T. Janeliūnas, doc. dr. M. Šešelgytė,  dr. N. Maliukevičius,  doc. dr. 

D. Šlekys, dr. L. Jonavičius, dr. E. Leonaitė, energetikos ekspertas R. Švedas 

Profesorių gretas papildo apsilankantys įžymūs tarptautinio lygio specialistai – pavyzdžiui, Walter Russel Mead, 

Daniel Keohane, Georg Sørensen, Iver B. Neumann.  

 

TARPTAUTINIAI SANTYKIAI IR DIPLOMATIJA 
Programos tinklelis 

 
1 semestras  Val.  ECTS 

Tarptautinių santykių teorijos 32 7,5 

Didžiųjų valstybių užsienio politika 32 7,5 

Diplomatijos istorija ir teorija 32 5 

Tarptautinės teisės problemos 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 
2 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas I/III 16 5 

Saugumo studijos 32 5 

Lietuvos nacionalinis saugumas ir užsienio politika 32 7,5 

Užsienio politikos analizė 32 7,5 

Pasirenkamasis 32 5 

 
3 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas II/III 16 5 

Strateginės studijos 32 7,5 

Diplomatijos organizacija 32 7,5 

Pasirenkamasis 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 
4 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas III/III 32 5 

Magistro baigiamasis darbas 32 20 

Pasirenkamasis 32 5 

 

                                                                                                              



 
 

VIEŠOSIOS POLITIKOS ANALIZĖ 
Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Pažink tikrąsias politikos analizės 

galimybes! 

 

Viešosios politikos analizės programoje studentams ne tik siekiama suteikti žinių, bet ir išugdyti tiriamuosius 

gebėjimus, reikalingus analizuoti ir vertinti Lietuvos, užsienio valstybių bei ES viešosios politikos procesus ir jų 

viešojo valdymo struktūras bei praktikas. Pasirinkę programą studijuoja kartu su sumaniais ir ambicingais lyderiais, 

kuriems dėsto savo srities profesionalai, atliekantys tarptautinius tyrimus ir turintys daug praktinės patirties.  

Lanksčios studijos 

Studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš 

pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki 
saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų. 

Po studijų galėsi: 

 Savarankiškai taikyti svarbiausias viešojo valdymo bei viešosios politikos administravimo teorijas bei metodus; 

 Gebėsi kritiškai analizuoti ir vertinti viešojo sektoriaus politikas tiek Lietuvoje, tiek ir ES; 

 Pasigirti puikiu kokybinių ir kiekybinių metodų išmanymu, juos taikyti praktikoje; 

 Įsidarbinti politikos analizės centruose (think tanks), valstybės institucijose, konsultacinėse ir žiniasklaidos 
įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose 

Svarbi informacija 

 

 Studijų trukmė – 2 metai (4 semestrai). 

 Priėmimo balą sudaro motyvacinis pokalbis bei esė (50 proc.) bei diplomo priedėlio pažymių vidurkis (50 

proc.). 

 2016 m. į valstybės finansuojamas vietas planuota priimti 9 į VNF - 5 studentai.  

 VNF metinė studijų kaina – 2265 EUR.  

 

Programos struktūra 

 

Programą sudaro a) teoriniai viešosios politikos ir viešojo administravimo kursai su empirinėmis įvairių ES ir 

nacionalinių viešųjų politikų studijomis ir jų atvejais; b) metodiniai socialinių mokslų ir politikos analizės kursai, 

kuriuose skiriamas dėmesys puikiam metodų išmanumui, bei c) praktiniai programų ir projektų, pokyčių valdymo 

kursai. 

Programos dėstytojai derina įvairius studijų būdus ir metodus (tradicines paskaitas su interaktyviais užsiėmimais 

darbo grupėse, nagrinėjant viešosios politikos ar valdymo atvejus), daug dėmesio teikiama nuolatiniam grįžtamajam 

ryšiui. Programos studentai magistro darbus rengia bei atlieka mokslinius kartu su VU TSPMI tyrėjais, dalyvaudami 

TSPMI vykdomuose mokslinių tyrimų projektuose,  

 



Dėstytojai 

 

Kursus studentams dėsto žinomi Lietuvos viešojo administravimo specialistai: prof. dr. V. Nakrošis (programos 

koordinatorius), prof. dr. R. Vilpišauskas, doc. dr. Ž. Martinaitis, doc. dr. E. Barcevičius, doc. dr. Vytautas Kuokštis, 

dr. D. Jonavičienė, vadybos ekspertas L. Jurkonis. 

 

Dauguma Viešosios politikos analizės programos dėstytojų yra ne tik aukščiausios kompetencijos tyrėjai, kurių 

darbai publikuojami tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, bet ir aktyvūs Lietuvos aukščiausiųjų valdžios ir 

kitų valstybės institucijų patarėjai ar ES ir nacionalinių programų vertintojai, taip pat praktinio darbo patirties 

Lietuvos valdžios institucijose ir įvairiuose tarptautiniuose dariniuose turintys specialistai. 

 

VIEŠOSIOS POLITIKOS ANALIZĖ 
 

Programos tinklelis 

 
1 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas I/IV 32 5 

Lyginamasis viešasis administravimas 32 7,5 

Priežastinių ryšių analizė: tyrimo dizainas ir kokybiniai metodai 32 7,5 

Pasirenkamasis 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 
2 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas II/IV 32 5 

Viešoji politika ir politikos analizė 32 5 

ES viešoji politika 32 10 

Priežastinių ryšių analizė: kiekybiniai metodai 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 
3 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas III/IV 32 5 

Gerovės valstybė 32 7,5 

Viešojo sektoriaus ekonomika 32 7,5 

Pasirenkamasis 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 
4 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas IV/IV 32 5 

Magistro baigiamasis darbas 32 25 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                              



 
 

RYTŲ EUROPOS IR RUSIJOS STUDIJOS (ANGLŲ KALBA) 
Rytų Europos ir Rusijos Studijos – tai magistro programa, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos 

specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius 

politinius, ekonominius bei kultūrinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas įvairioms tikslinėms 

auditorijoms. 

Lanksčios studijos 

Studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš 

pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki 
saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų. 

Studijų metu: 

 įgysi ekspertinių žinių apie politines ir ekonomines transformacijas Rytų Europoje;    

 prisijungsi prie ekspertų ir praktikų tinklo;   

 pamatysi Rytų Europos regioną iš arti, vykdamas į studentams organizuojamas studijų keliones;  

 turėsi galimybę atlikti praktiką geriausiuose Vilniuje veikiančiuose politikos tyrimų institutuose;  

 praplėsi akiratį kitose srityse, rinkdamasis net iš 20-ies pasirenkamųjų dalykų ir dalį programos susidėliosi pagal 

individualius interesus; 

 

Svarbi informacija 

 

 Studijų trukmė – 1,5 metų (3 semestrai). 

 Priėmimo balą sudaro motyvacinio pokalbio bei esė vertinimas (50%) bei diplomo priedėlio vidurkis (50%). 

 2016 m. į valstybės finansuojamas vietas planuota priimti 4 į VNF - 10 studentų. 

 VNF metinė studijų kaina – 2300 EUR  

Programos struktūra 

 

Programoje derinami teoriniai ir praktiniai regiono studijų aspektai: teoriniai dalykai (tokie kaip „Valstybė ir 

visuomenė Rytų Europoje ir Rusijoje: nuo autokratijos iki demokratijos“, „Ekonominė transformacija: nuo 

komandinės ekonomikos prie naujos sistemos“ ir kt.) derinami su praktiniais („Energetinio saugumo“, „Rusijos 

politika ir ekonomika postmoderniame pasaulyje“, „Baltarusijos ir Ukrainos studijos“) kursais.  

Pirmasis studijų semestras skirtas kertinių žinių apie regioną bei jo tyrimų metodus įgijimui. Antrajame daugiau 

dėmesio tenka pasirenkamiesiems dalykams, o trečiajame – studentai renkasi tik vieną juos tave dominantį dalyką 

bei visas jėgas atiduoda magistrinio darbo rengimui.  

 

 

Dėstytojai 

 

Šioje programoje dėsto doc. dr. V. Sirutavičius, buvęs Lietuvos prezidento bei Ukrainos vyriausybės patarėjas dr. N. 

Udrėnas, doc. dr. D. Šlekys, dr. L. Jonavičius, dokt. V. Mačkinis. Vizituojantys dėstytojai atvyksta iš geriausių 



pasaulio universitetų: Harvard Kennedy School, Birmingemo universiteto, Ilinojaus universiteto, Majamio 

universiteto, Oregono universiteto. 

 

RYTŲ EUROPOS IR RUSIJOS STUDIJOS (ANGLŲ KALBA) 

 
Programos tinklelis 

 
1 semestras  Val.  ECTS 

Ekonominė transformacija: nuo komandinės ekonomikos prie naujos sistemos 32 10 

Valstybė ir visuomenė Rytų Europoje ir Rusijoje: nuo autokratijos iki demokratijos 32 10 

Kuriant Rytų Europą: Europietiškųjų "Rytų" tyrinėjimai 32 5 

Politikos mokslų tyrimų metodai 32 5 

 
2 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas I/II 32 5 

Rusijos politika ir ekonomika 32 10 

Pasirenkamasis 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

Pasirenkamasis 32 5 

 
3 semestras  Val.  ECTS 

Magistrinio darbo koliokviumas II/II 32 5 

Magistro baigiamasis darbas 32 20 

Pasirenkamasis 32 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              



 
 

MAGISTRO PROGRAMŲ PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ 

SĄRAŠAS 
Rudens semestras Val. ECTS 

1 Valstybės ir tautos problema Europos intelektualinėje tradicijoje 32 5 

2 Viešosios erdvės: galia ir kūryba 32 5 

3 Moraliniai karo aspektai (anglų k.) 32 5 

4 Valstybės teorijos 32 5 

5 Piliečių balsas (anglų k.) 32 5 

6 Saugumas ir tvari plėtra (anglų k.) 32 5 

7 Tarptautinės derybos 32 5 

8 Programų ir projektų valdymas viešojo sektoriaus org. (anglų k.) 32 5 

9 Tarptautinės organizacijos (anglų k.) 32 5 

10 Politikos mokslų tyrimų įvadas  32 5 

11 Švietimo ir mokslo politika 32 5 

12 Sėkmingų visuomenių fenomenas 32 5 

13 Politinė psichologija 32 5 

    

Pavasario semestras ECTS Val. 

1 Tarptautinė politinė ekonomija ir globalizacija (anglų k.) 32 5 

2 Energetinis saugumas (anglų k.) 32 5 

3 Šiaurės ir Baltijos valstybių studijos (anglų k.) 32 5 

4 Šiuolaikinė Eurazijos regiono bei jo valstybių politika (anglų k.) 32 5 

5 Informaciniai karai 32 5 

6 Istorinės atminties formos: fotografija, kinas, komiksai 32 5 

7 Kūniškumo politika 32 5 

8 Baltarusijos ir Ukrainos studijos (anglų k.) 32 5 

9 Nacionalizmas Vidurio ir Rytų Europoje (anglų k.) 32 5 

10 Lošimų teorijos 32 5 

11 Politinių režimų kaita  32 5 

12 Socialinių revoliucijų teorijos (anglų k.) 32 5 

13 Sovietinės tapatybės sąvokų istorijos 32 5 

14 Pokyčių valdymas viešojo sektoriaus organizacijose (anglų k.) 32 5 

15 Strateginė politinė komunikacija 32 5 

                                                                                                           


