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2. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas

Direktoriaus žodis
Europos institutas yra novatoriškas,
nes ne tik vykdo mokslinius Europos raidos,
Europos Sąjungos integracijos ir gyvensenos
tyrimus plačiąja prasme, bet ir sudaro
galimybę tuos dalykus studijuoti Europos
integracijos magistro programoje.
Instituto dėstytojai dalyvauja prestižinėje
Europos Komisijos Jean Monnet programoje.
Tuo tikslu institute veikia Jean Monnet
kompetencijos centras. Pagal šią programą
vyksta tęstinis mokslinis seminaras, atviras ne
tik studijuojantiesiems, bet ir plačiajai Kauno
visuomenei. Institute veikia vienintelis Kaune
Europos Sąjungos dokumentų centras.
Nedidelio kolektyvo svarbiausias
uždavinys – efektyviai derinti visas tris
universitetines veiklas pagal naująją KTU
strategiją ir stengtis atitikti europinius mokslo
ir studijų prioritetus.

Direktorius
prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas
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Studijuojančiųjų
kompetencijos ugdymas ir
studijų kokybės gerinimas
2011 m. Europos institute buvo parengta
pirmosios pakopos studijų programa Europos
studijos (studijų krypčių grupė Politologija),
kuri bus derinama su Humanitarinių mokslų
srities dalykinės kalbos (vertimo) gretutine
studijų programa arba su kitų Socialinių
mokslų srities gretutinių studijų programomis
(Verslo administravimo, Viešojo administravimo,
Sociologijos). Absolventams bus suteikiamas
dvigubas Europos integracijos ir atitinkamo
gretutinių studijų bakalauro laipsnis. Ši programa
SKVC yra akredituota trejiems metams.
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Šiuo metu Europos institutas vykdo
antrosios pakopos studijų programą
Europos integracijos studijos, kurios
absolventams yra suteikiamas vadybos ir
verslo administravimo magistro laipsnis.
Nuo šių metų, pasikeitus studijų sričių ir
krypčių klasifikacijai, Europos integracijos
studijų programos absolventams bus
suteikiamas tarptautinio verslo magistro
laipsnis.
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Priėmimas į Europos integracijos studijų
antrosios pakopos programą 2011 m. buvo
vykdomas kartu su priėmimu į KTU Socialinių
mokslų fakulteto studijų programas. Priėmimo
rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė
2011 m. priėmimo į Europos integracijos studijų programą rezultatai
Studijų forma

Pateikta prašymų

Priimta
studentų

1 pageidavimas

2 pageidavimas

Kiti pageidavimai

Iš viso

Nuolatinės, valstybės
finansuojamos

78

66

25

169

10+2
kandidatai

Nuolatinės, valstybės
nefinansuojamos

4

11

17

32

8

Ištęstinės

3

5

7

15

2
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Priėmimo rezultatai rodo,
kad programa yra populiari (net 17
pretendentų į 1 valstybinę vietą), tačiau
programą studijuojančiųjų skaičių riboja
mažas ir kasmet mažinamas suteikiamų
valstybės finansuojamų vietų kiekis.
Valstybės nefinansuojamų studentų
skaičius pastaruosius trejus metus taip
pat mažėjo.

2011 m. buvo vykdomos šios studijų
rinkodaros priemonės:
•

KTU ir kituose Kauno bei kitų Lietuvos
miestų universitetuose buvo platinami
reklaminiai lankstinukai;

•

išsami informacija apie Europos
integracijos studijų programą ir studijų
galimybes buvo skelbiama Europos
instituto tinklalapyje bei KTU televizijoje;

•

informacija apie šias studijas buvo
skleidžiama Europos instituto
organizuojamame tęstiniame
moksliniame seminare Kauno akademinei
bendruomenei ir plačiajai visuomenei,
taip pat naudojantis asmeniniais ryšiais.
Europos instituto darbuotojų ir studentų
jėgomis 2011 m. buvo sukurtas profilis
„KTU Europos institutas“ socialiniame
tinkle Facebook.
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Šiuo metu Europos integracijos studijų
programoje studijuoja 25 antrojo kurso
studentai (iš jų 23 nuolatinėse ir 2 ištęstinėse
studijose) ir 19 pirmojo kurso studentų (iš
jų 17 nuolatinėse ir 2 ištęstinėse studijose).
2011 m. Europos integracijos studijų programą
baigė 27 nuolatinių studijų (iš jų 3 su pagyrimu)
ir 4 ištęstinių studijų studentai.
Absolventų įsidarbinamumas geras, dar
studijuodami visi magistrantai pradeda dirbti.
Studijų procesas yra vykdomas KTU
Europos institute. Institutas disponuoja
30 vietų auditorija ir 25 vietų erdve Europos
dokumentacijos centre, kuriose vyksta
dauguma auditorinių užsiėmimų. Rudens
semestre, kai auditorinių užsiėmimų yra
daugiau (paskaitos vyksta abiejų kursų
studentams), naudojamasi tame pačiame
pastate esančia srautine auditorija. Visose
šiose patalpose yra įrengti kompiuteriai ir
projektoriai skaidrėms rodyti.
Kadangi šioje programoje dirba tik
Europos instituto darbuotojai (keturi iš jų eina
antraeiles pareigas), yra galimybė atsižvelgti
į jų pageidavimus organizuojant studijų
procesą. Taip sumažinama proceso sutrikimo
(paskaitų ar pratybų laiko pakeitimų) rizika.
Išskirtinis Europos integracijos studijų
programos bruožas yra būtinybė studijų
metu naudotis Europos Sąjungos institucijų
skleidžiama informacija.
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Europos integracijos studijų
studentai taip pat naudojasi KTU
bibliotekos, Socialinių bei Ekonomikos ir
vadybos fakultetų metodinių kabinetų,
taip pat kitų Kauno universitetų bibliotekų
fondais.
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Daug dėmesio skiriama studijų kokybei
tobulinti. Kuriant programą, ji ir kiekvieno
studijų modulio turinys vertinami, lyginant
juos su naujausiais studijų objekto pokyčiais
bei analogiškomis kitų Lietuvos ir užsienio
universitetų programomis bei kursais.
Toks tyrimas naudojamas ir modulių bei
visos programos atnaujinimo procese. Už
programos kokybę atsakingi jos direktorius ir
koordinatorius, už modulius – juos dėstantys
dėstytojai. Vykdomas studijų programas po
Socialinių mokslų fakulteto studijų programų
komiteto peržiūros tvirtina Europos instituto
taryba. Vykdomi tik fakulteto SPK užsakyti,
atrinkti ir atestuoti studijų moduliai.
Užsiėmimų vedimo kokybė tikrinama
dalyvaujant Europos instituto direktoriaus
paskirtai katedros dėstytojų komisijai.
Ypatingas dėmesys kreipiamas į jaunų
asistentų ir lektorių vedamus užsiėmimus.
Tikrinimo rezultatai aptariami katedros
posėdžiuose, analizuojami dėstymo
metodikos ir turinio trūkumai bei pastabos.
Europos instituto posėdžiuose aptariamos ir
tvirtinamos dėstytojų parengtos individualios
užduotys, laboratoriniai darbai, semestrinių
darbų bei projektų užduotys.

Studijų kokybė vertinama ir studentų
akimis. Tuo tikslu vykdoma studentų apklausa,
kurią atlieka Universiteto studijų tarnyba ir
kiekvienam fakultetui pateikia apibendrintą
kiekvieno dėstytojo veiklos ir modulio kokybės
įvertinimą. Šių tyrimų rezultatai panaudojami
dėstytojų kvalifikacijai kelti ir studijų
moduliams atnaujinti ir tobulinti.
Ne mažiau kaip du kartus per semestrą
Europos instituto posėdžiuose yra svarstomi
einamieji studijų vykdymo kokybės klausimai.
Pasibaigus semestrui yra vykdomas išplėstinis
studijų rezultatų aptarimas, kurio metu
analizuojama tiek dėstytojų komisijos, tiek
studentų vertinimo rezultatų visuma ir
numatomi konkretūs programos, atskirų
modulių ir studijų proceso tobulinimo
veiksmai.
Europos institutas vykdo tęstinį
mokslinį seminarą akademinei Kauno
bendruomenei. 2011 m. buvo baigtas vykdyti
2010–2011 m. m. seminarų ciklas „Europos
Sąjunga krizės ir pokriziniu laikotarpiu: padėtis,
planai ir perspektyvos“ ir pradėtas vykdyti
2011 –2012 m. m. ciklas „Lietuvio keliai Europos
Sąjungos raidoje“ (jau įvyko 5 seminarai).
2010–2011 m. seminarų cikle pažymėjimus
gavo 89 seminarų klausytojai.
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Tarptautiniam bendradarbiavimui naudinga
ERASMUS programa. 2011 m. Europos institutas
turėjo 6 veikiančias sutartis su kitų šalių
universitetais. Erasmus programos teikiamomis
galimybėmis pasinaudojo 2 studentai ir 3 dėstytojai.
Atvyko 2 studentai iš Turku universiteto (2 lentelė).
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2 lentelė
2011 m. Erasmus mainų rezultatai Europos institute
Rezultatas

Kiekis

Vieta

Išvykę studentai

2

Turku universitetas

Atvykę studentai

3

Gdansko universitetas

1

Gdansko universitetas

2

Koblenco universitetas

Išvykę dėstytojai
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Dar du studentai, atvykę į kitus
Universiteto padalinius, buvo pasirinkę
pavienius Europos integracijos studijų
programos modulius.
Doktorantė Rita Babiliūtė atliko
Erasmus praktiką Ženevos universitete.
Tiek 2011 m., tiek ateityje studijų
procesas labiausiai bus veikiamas studentų
skaičiaus ir valstybinio finansavimo
socialinių mokslų sričiai mažėjimo
tendencijų, todėl būtina aktyvi rinkodara.
Įvertinant tai, 2011 m. Europos institute
buvo sukurta ir SKVC akredituota pirmosios
pakopos programa Europos studijos,
kuri bus pradėta vykdyti 2012 m. Tai leis
panaudoti institute sukauptą potencialą
ir pasiūlyti Lietuvos studijų rinkai iš esmės
naują produktą, nes panašių studijų
programų mūsų šalyje iki šiol nebuvo.
2011 m. išleistas docentės Rasos
Daugėlienės parengtas vadovėlis
„ES ekonominė integracija: priežastys,
raida, perspektyvos“ ir profesoriaus Leono
Žitkaus mokomoji knyga „Europos verslas,
I dalis. Europos verslo aplinkos raida“.

Dar viena švietėjiškos veiklos
zona – Trečiojo amžiaus universitetas.
Jame taip pat panaudojama Instituto
personalo patirtis: Trečiojo amžiaus
universiteto Europos studijų fakultetui
vadovauja lektorė Živilė Paužaitė.
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Žinių ir technologijų
kūrimas bei perdavimas
Europos institute vykdomų tarpkryptinių
mokslinių tyrimų tema „Europos integraciniai
procesai“ numatyta tarp Universiteto
svarbiausių mokslinių tyrimų krypčių.
Tarpkryptiniai tyrimai yra vykdomi siekiant
stebėti ir analizuoti šiuo metu Europos erdvėje
vykstančius šalių ekonominio, politinio ir
socialinio gyvenimo procesus, ypatingą dėmesį
skiriant jų poveikiui Lietuvoje vykstantiems
reiškiniams.
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Instituto darbuotojai dalyvauja Europos
Komisijos ir Lietuvos vykdomose ekspertinėse
veiklose, Latvijos tarptautinėje Europos studijų
doktorantūroje, Europos Sąjungos ir Lietuvos
projektuose.
Prof. Kęstutis Kriščiūnas koordinuoja
Žinių ekonomikos vystymosi Europos
Sąjungoje krypties darbus, Europos studijų
katedros vedėjas doc. dr. Leonas Žitkus
rūpinasi Europos integracijos įtakos
ekonominių vienetų funkcionavimui analize.
Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės aktų
įgyvendinimo ir pasekmių tyrimų rezultatų
sisteminimą koordinavo (iki rugsėjo mėn.)
doc. dr. Algis Junevičius.
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Instituto kolektyvo gauti tyrimo
rezultatai yra skelbiami mokslinėse
monografijose, vadovėliuose ir mokslo
žurnaluose. Kasmet organizuojama
tarptautinė mokslinė konferencija ir studentų
mokslinė konferencija.
2011 balandžio 15 d. Institute įvyko 9-oji
tarptautinė mokslinė konferencija „Teisinės,
politinės ir ekonominės iniciatyvos žinių
Europos link“. Joje perskaityti 34 pranešimai,
dalyvavo 33 užsienio mokslininkai.
2011 m. gegužės 13 d. Kauno akademinių
institucijų magistrantai skaitė 12 pranešimų
Europos instituto organizuojamame studentų
forume „ES integracija globalioje erdvėje:
pasiekimai, iššūkiai ir perspektyvos“.

Jau penkti metai Institute leidžiamas
tarptautinis mokslinis žurnalas „Europos
integracijos studijos“, referuojamas EBSCO
informacinėje bazėje.
2011 metais prof. Kęstutis Kriščiūnas
su doktorante Rita Babiliūte laimėjo LMT
finansuojamą projektą „Pasitikėjimo tarp
įmonių kūrimo / valdymo strategijos žinių
ekonomikos kontekste“, kurį vykdys ir 2012 m.
Instituto darbuotojai dalyvauja Europos
Sąjungos žinių tinkluose (Jean Monnet,
UACES, EUROPE DIRECT, Nothern Dimension
ir Europos studijų tinkle SENT).

2011 m. Instituto lektorė Jolita
Grėblikaitė apgynė socialinių mokslų daktaro
disertaciją „Antrepreneriškumo raiškos
raida ir šiuolaikiniai bruožai inovatyviose
smulkiose ir vidutinėse įmonėse“. Dvi
disertacijos yra rengiamos. Jurgita Barynienė
rengia disertaciją „Specialisto su aukštuoju
universitetiniu išsilavinimu kompetencijos
adekvatumas skirtingo technologinio
lygmens MVĮ poreikiams“, o Rita Babiliūtė –
„Pasitikėjimo tarp įmonių valdymo modelis“.
Ši doktorantė 2011 m. stažavosi Ženevos ir
Lozanos universitetuose bei Pasaulio darbo
organizacijoje.
Tebėra labai populiarus Instituto jau 9-tus
metus visuomenei organizuojamas viešas
tęstinis mokslinis seminaras eurointegracijos
klausimais.
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Instituto veiklos
užtikrinimas
Europos Komisijos institutui suteiktas
Jean Monnet kompetencijos centro statusas ne
tik sąlygoja prestižą, bet ir įgalina darbuotojus
dalyvauti įvairiose veiklose.
Erasmus mainai naudingi palaikant ir
plėtojant bendradarbiavimą. Jie bus palaikomi
ir plėtojami.
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2012 m. pradėjus vykdyti Europos
studijų bakalauro programą, jaunajai šalies
visuomenės daliai bus sudarytos didesnės
galimybės studijuoti Europos integracijos
ir gyvensenos dalykus ir pabaigus studijas
sumažinti tokių darbuotojų trūkumą,
padaugėjus Instituto darbuotojų, bus
užtikrinta reikalinga tarpkryptiniams tyrimams
ir studijoms kritinė masė. Numatoma, kad
studijų programos ateityje bus tarptautinės –
jungtinės.

20 4. Instituto veiklos užtikrinimas

Ateityje, laimėjus Jean Monnet
projektus, galima pratęsti anksčiau
vykdytas viešas paskaitas bei vaizdo
konferencijas aktualiais Lietuvai
klausimais Europos kontekste,
taip pat vaizdo tiltus su partneriais
užsienyje.
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Europos instituto
akademinė aplinka ir
infrastruktūra
Kaip jau buvo minėta, Europos institutas
šiuo metu disponuoja 30 vietų auditorija
ir užsiėmimams pritaikyta 25 vietų erdve
Europos dokumentacijos centre. Visos
studijoms naudojamos patalpos atitinka darbų
saugos ir higienos normų reikalavimus. Visose
auditorijose įrengti kompiuteriai ir projektoriai
skaidrėms rodyti. Pastate šiemet numatoma
įvesti belaidį internetą.
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Europos institute veikia Europos
dokumentacijos centras, kuriame tokia
informacija yra kaupiama jau 9 metai.
Informacija iš ES leidinių biuro gaunama
tiek spausdinta, tiek elektronine versija.
2011 m. Europos institutas skyrė
1000 Lt knygoms įsigyti. Už šias lėšas buvo
nupirktos knygos Europos integracijos
tematika.
Europos institutas turi ribotas
galimybes ir poreikį plėsti materialiąją
studijų infrastruktūrą, todėl didžiausias
dėmesys yra sutelkiamas į:

•

dėstytojų patirties ir jaunatviško
entuziazmo derinimą komandoje;

•

galimybių studentams dalyvauti
mokslinėse konferencijose,
seminaruose, diskusijose ir
susitikimuose su studijų srities
žinovais plėtrą;

•

tarptautinių studijų galimybių plėtrą;

•

partnerystės principais grįstą
santykių tarp dėstytojų ir studentų
ugdymą;

•

draugiškos, bendravimą skatinančios
aplinkos studentų grupėse
palaikymą.
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