Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registro objektų registravimo tvarkos
aprašo
1 priedas
(Studijų programos duomenų pateikimo formos)
STUDIJŲ PROGRAMŲ DUOMENYS
(lietuvių kalba)

Parametrai
Studijų programos pavadinimas
Studijų programos valstybinis kodas
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę
standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)
Studijų sritis
Studijų kryptis
Studijų krypties šaka
Švietimo sritis
Švietimo posritis
Studijų rūšis
Studijų programos tipas
Studijų pakopa
Studijų programos vykdymo kalba
Suteikiama kvalifikacija

ES politikos ir projektų valdymas
621*** (magistro)
512** (magistro)
Socialinių mokslų studijų sritis
L200 Politikos mokslai
Socialiniai ir elgsenos mokslai
Politikos mokslai ir pilietiškumas
universitetinės studijos
laipsnį suteikianti studijų programa
antroji (magistrantūros) studijų pakopa
anglų
Politikos mokslų magistras

Kvalifikacinių laipsnių požymiai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas
Būtinas minimalus išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas

Magistro diplomas (7104J)
Bakalauras
120 ECTS, nuolatinės studijos (2 metai)
Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius,
kodas 111951726, http://www.mruni.eu/

Studijų programos vykdymo vieta
Vertinimą atlikusi institucija, metai
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas
Akreditavimo įsakymas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo
Studijų programos finansinės grupės kodas

Studijų programos aprašo santrauka

Lille 2 University of Health and Law, 42, rue Paul Duez, 59000
LILLE http://www.univ-lille2.fr/
Vilnius, Lillis
Studijų kokybės vertinimo centras, kodas 111959192
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Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Jungtinės studijų programos „ES politikos ir projektų valdymas“
bendras tikslas – paruošti tokius specialistus, kurie išmanydami
Europos Sąjungos politinę – teisinę sąrangą bei vadybinius veikimo
principus, adekvačiai suvoktų ES paramos instrumentų teikiamą
naudą ir gebėtų produktyviai ja pasinaudoti rengiant ir įgyvendinant
projektus konkrečiam tikslui pasiekti.
Studijų rezultatai:

Suprasti ES politikos, teisės, ekonomikos ir viešosios
vadybos problemas; gebėti kūrybiškai taikyti žinias ES
paramos formavimui ir įsisavinimui;
- Suprasti ir išmanyti ES politinių sprendimų priėmimo
procesus; gebėti taikyti sprendimų priėmimo metodus;
- Gebėti tinkamai vykdyti ES paramos projektų ir
suinteresuotų projektais pusių vadybą, gebėti taikyti
programų ir projektų vadybos metodus įsisavinant ES
paramą pagal įvairias programas;
- Gebėti sistemingai bei kritiškai mąstyti, analizuojant
probleminius ES paramos teikimo fondų politinius
juridinius ir finansinius klausimus;
- Gebėti apdoroti ir interpretuoti duomenis, gautus iš
stebėjimų ir matavimų, juos sisteminti, vertinti, gebės
bendrauti taisyklinga specialybės kalba raštu ir žodžiu;
- Gebėti suprasti ir prognozuoti tinkamiausias ES paramos
kryptis; mokėti rengti ir vertinti ES pararamos ataskaitų
duomenis, interpretuoti šios informacijos įtaką valdymo
sprendimams;
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, mokymasis bendradarbiaujant, individualus bei grupinis
darbas, diskusija, kritinio mąstymo ugdymo bei atvejo analizės
metodai. Probleminis mokymas, tarpkultūrinis bendradarbiavimas
-

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Parengta ir pristatyta konkretaus atvejo situacijos (politikos) analizė
Atliktos ir pristatytos individualios ir grupinės užduotys.
Parengtas ir pristatytas ES projektas pagal pasirinktą finansavimo
priemonę.
Kontrolinis/rašto darbas
Atliktas ES politikos planavimo ir kūrimo testas
Egzaminas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Busimieji politikos magistrai studijuoja šiuos dalykus: mokslinis
tiriamasis darbas, ES sąranga ir ES institucijos, ES paramos
instrumentų apžvalga, ES projektų rengimas ir vertinimas, ES teisinė
sistema, ES politikos analizė ir sprendimų priėmimas, Savivalda ir
tarptautinis bendradarbiavimas, Derybos ir susitarimų modeliavimas,
Tarpregioninio bendradarbiavimo Interreg IV B ir mokslinių tyrimų
programų projektų tikslai ir turinys, Teritorinės sanglaudos politika,
ES ekonominė viešoji teisė, ES projektų teisinis ir finansinis
formavimas, ES politika ir jos įgyvendinimas, ES projektų vadyba,
ES projektų tinklaveika ir komunikacija, Darbo ir karjeros valdymas.
Studijų programa užbaigiama stažuote ir magistro baigiamuoju
darbu.
Specializacijos:
Studento pasirinkimai:
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Jungtinė studijų programa yra tarpdalykinė programa, kuri sujungia
politikos, teisės, ekonomikos, vadybos mokslo žinias. Programoms
tikslams pasiekti taikoma dėstytojų ir studentų mobilumo schema.
Pirmus akademinius metus Prancūzijos ir Lietuvos studentai
studijuos MRU, trečiąjį ir ketvirtąjį semestrą visi studentai studijuos
Lille 2 universitete, praktiką atliks ES institucijose Europoje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas,
pavardė, tel., el. p.

Jungtinė studijų programa rengia projektų, finansuojamų
tiesioginėmis ir netiesioginėmis ES lėšomis rengėjus ir
įgyvendintojus, galinčius dirbti viešojo bei privataus sektoriaus
įmonėse bet kurioje ES šalyje. Programa taip pat prisidės rengiant ES
politikos formuotojus, ES politikos įgyvendintojus, galinčius dirbti
tiek tarpinėse ES paramos taisykles rengiančiose institucijose, tiek ir
įgyvendinančiose agentūrose.
Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai baigę programą studentai gali tęsti studijas politikos
krypties doktorantūroje.
Prof.
dr.
Birutė
Mikulskienė,
+370
610
02511,
birute.mikulskiene@mruni.eu

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data

2013-06-14
STUDIJŲ PROGRAMŲ DUOMENYS
(anglų kalba)

Parameters
Name of a study programme
Language of instruction of a study programme
Qualification to be awarded
Place of delivery of a study programme

EU policies and project management
English
Master of Political Science
Mykolas Romeris university, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, kodas
111951726, http://www.mruni.eu/

Lille 2 University of Health and Law, 42, rue Paul Duez, 59000
LILLE http://www.univ-lille2.fr/
Institution that has carried out assessment, year
SKVC
Institution that has performed accreditation, accreditation term
Order on accreditation
General Description:
Objective(s) of a study programme:
The general aim of Joint study programme „EU Policies and Project
Management“ is to offer the necessary theoretical and practical
knowledge in the interdisciplinary field of EU legal and
administrative framework with a purpose to develop skills of
effective and efficient use of EU financial support for the best society
needs

Summary of the Profile of a Study Programme

Learning outcomes:
- To have interdisciplinary knowledge in the field of EU
politics, law, economy and public administration and will be
able to use it for EU support implementation.
- To have knowledge about EU political decision making
system and be able use decision related methods for better
EU engineering modelling.
- To have adequate knowledge about EU support mechanisms
for regional development, research and other field of
activities
- Be able to develop a project proposal in the creative way
and use project management technics in cooperation with
project stakeholders.
- Be able to search in databases for specific data and have
abilities to analyse them in critical manner, be able to
communicate using specific language in oral and written
form while EU support project is developed and
implemented.
- Be able to asses and evaluate the EU support development,
have ability to use this information for the other managerial
decisions.

Activities of teaching and learning:
Lecture, teaching in cooperation, self-study and work in the team,
discussions, critical thinking exercises, problem based learning,
intercultural cooperation.
Methods of assessment of learning achievements:
Individual/Group Work
Policy analysis case study
Prepared and presented Project using specific support scheme.
Intermediary test
Test for EU policies making
Written examination
Report
Framework:
Study subjects (modules), practical training:

EU history and institutions, EU legal order and judicial system
EU policy analysis and decision making, General presentation of EU
financing, Territorial Cohesion Policy, Project content and aims of
Interreg IV B and Horizon, European Union Project Management,
European Union Economic Public Law, Initiatives and collective
simulations, The international cooperation of local government,
European politics and policy-making, Public Management in the EU,
Job and career training, EU projects: bases in EU law and budget, EU
projects: from design to evaluation, EU projects: networking and
communication, Internship.
Specialisations:
Optional courses:
Distinctive features of a study programme:
Joint study programme proposes interdisciplinary approach to EU
politics merging knowledge from law, economics, management and
public administration. To reach the education goals, the mobility
scheme for students is proposed: the first year of the programme
students study in Vilnius, Mykolas Romeris University, and the
second year students study in Lille 2 University. The internship is
organised in the EU institutions around EU.
Access to professional activity or further study:
Access to professional activity:
Specialists possessing the diploma of joint study programme are
eligible to work with the EU financial support as projects developer,
consultants all around EU in both private and public sectors. Those
specialists have adequate knowledge to work in public administration
institutions that shape EU policies and model the EU financial
schemes
Access to further study:
The diploma of joint study programme is eligible for study in
doctoral programme of Political science.
Data provided or updated (date)

14/06/2013
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