Dažniausiai užduodami klausimai renkantis šią studijų programą:
1) Ar stojant į šią studijų programą reikia būti baigus politikos ar ekonomikos mokslų
bakalaurą?
Tai nėra būtina. Nemaža dalis studijuojančių studentų į Tarptautinės politikos ir ekonomikos
programą įstojo baigę viešojo administravimo, vadybos, sociologijos, socialinio darbo, istorijos ir
net kai kurių tiksliųjų mokslų bakalauro programas. Tačiau dėmesys kiekvienam studentui,
papildomos konsultacijos, atsižvelgiant į studento poreikiaus, sudaro puikias sąlygas greičiau
perprasti politikos mokslų specifiką ir sėkmingai studijuoti. Atliktos apklausos parodė, jog
studentams, baigusiems ne politikos mokslų bakalaurą, buvo sudarytos puikios galimybės
adaptuotis naujoje srityje.
2) Ar įmanoma dieninių studijų tvarkarašti derinti su darbu?
Nuolatinių studijų programa trunka pusantrų metų. Visos paskaitos ir seminarai yra organizuojami
vakarais nuo 18:00 val. (dažniausiai po 2 užsiėmimus). Penktadieniais dažniausiai paskaitų ir
seminarų nėra. Taigi ir nuolatines studijas labai nesunku suderinti su darbo tvarkaraščiu dirbantiems
ir visą darbo dieną.
3) Ar studijuojant šioje studijų programoje yra numatyta praktika?
Studijuojant programą Tarptautinė politika ir ekonomika galima rinktis atlikti praktiką kaip vieną
iš alternatyviai pasirenkamų studijų dalykų. Šioje programoje studijavę studentai dažniausiai
renkasi praktiką Užsienio reikalų ministerijoje, Krašto apsaugos ministerijoje, ambasadose,
įmonėse, susijusiose su ekonomine, logistine veikla Rytų (Rusija, Centrinė Azija, Kinija ir kt.)
valstybėse.
4) Kokios karjeros galimybės baigus šias studijas?
Baigus Tarptautinės politikos ir ekonomikos magistrantūros programą studentai sėkmingai įsilieja į
darbo rinką. Dalis studentų po studijų ar studijų metu įsidarbina viešajame sektoriuje (Užsienio
reikalų ministerijoje, Krašto apsaugos ministerijoje, Vyriausybėje ir t.t.), ambasadose, Europos
Sąjungos struktūrose, žiniasklaidos struktūrose, privataus verslo subjektuose. Tikslinga paminėti,
jog programos socialiniai partneriai taip pat siūlo karjeros galimybes įvairiose institucijose ir
padeda studentams sėkmingai integruotis į darbo rinką.
5) Ar magistro baigiamasis darbas turi būti iš politikos ar iš ekonomikos krypties?
Magistro baigiamasis darbas, kaip ir studijos yra politikos mokslų krypties. Tačiau, atsižvelgiant į
programos specifiką, skatinama studentus rašyti darbus susijusius su Azijos regionų, Azijos ir
Vakarų ar Azijos ir kitų šalių geopolitinėmis, geoekonominėmis, energetikos problemomis. Taip pat
raginama rinktis tarptautinės politinės ekonomijos krypties baigiamųjų darbų temas. Kita vertus,
įgyvendinant šią studijų programą taikoma praktika, jog baigiamojo darbo temą studentas
pirmiausia formuluoja pats, atsižvelgdamas į tai, kas jam įdomu ir aktualu, vėliau tema derinama su
pasirinktu darbo vadovu ir tik po to yra tvirtinama. Todėl studentai visada turi galimybę siūlyti ir
savo temas, kurios susijusios su studijų tematika. Čia pateikiamos dažniausios baigiamųjų darbų
tematikos:
- Kinijos vieta tarptautinėje politikoje
- Saugumo pokyčiai Azijos regionuose
- Iššūkiai energetiniam ir ekonominiam saugumui
- JAV ir Europos politiniai/ekonominiai santykiai su Kinija
- Centrinės Azijos šalių geopolitika ir geoekonomika

- Rusijos ir Kinijos geopolitika ir geoekonomika
- Globalizacija, socialiniai procesai (skurdas, lyčių lygybė, švietimas) pasaulio ir Azijos regionuose
- Ekonominės, politinės, gynybinės integracijos procesai Azijos regionuose
- Transporto politika, intermodalinis transportas, transporto koridoriai tarp Rytų ir Vakarų
- Energetikos politika

