
 

 

 

 
 

Tarptautinės politikos ir vystymo studijų programa 
Programos 

paskirtis 

Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos politikos mokslų bakalauro studijų 

absolventus, profesionalius analitikus, gebančius kompetentingai (pa)aiškinti, 

analizuoti, lyginti ir vertinti besivystančio pasaulio valstybių ir regionų politinius, 

ekonominius ir socialinius procesus, (pa)aiškinti ir vertinti tarptautinės paramos 

besivystančio pasaulio valstybėms tendencijas ir strategijas, savarankiškai atlikti 

tyrimus, rengti ir vykdyti praktinius bei taikomuosius projektus. 

Studijų 

rezultatai 

(įgyjamos 

kompetencijos) 

Studentai, baigę šią programą, gebės: 

• paaiškinti besivystančių valstybių ir regionų istorinį, tarptautinį kontekstą ir 

prognozuoti jų raidos perspektyvas; 

• kritiškai įvertinti tarpusavio ryšius tarp politinių veikėjų, ekonominių, verslo 

struktūrų ir žiniasklaidos besivystančių valstybių politinėse sistemose; 

• palyginti besivystančių valstybių ir regionų sociopolitinius procesus; 

• analizuoti ES bei kitų tarptautinės sistemos veikėjų teisinius ir programinius 

aspektus, teikiant paramą besivystančio pasaulio valstybėms ir regionams; 

• spręsti praktinius besivystančių regionų ir valstybių politikos uždavinius ir 

problemas, numatyti jų sprendimo būdus lokaliame bei tarptautiniame kontekste; 

• inicijuoti, rengti ir realizuoti įvairius politinės, socialinės, ekonominės, 

informacinės veiklos projektus; 

• pritaikyti metodologinius įrankius, teorines prieigas politikos analizėje ir praktinėje 

veikloje; 

• įvertinti naujai įgytą patirtį, nuolat kaupti informaciją bei ją kritiškai vertinti, 

vadovautis nuolatinio mokymosi nuostatomis. 

Kontaktai Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Regionistikos katedra 

Adresas: Gedimino g. 44, 105,  LT-44246 Kaunas; Telefonas:  (8 37) 206706 

 

Dalyko pavadinimas  Dalyko kodas Kreditai 

Pasirinkti 2 dalykus (8 kreditai):   

Ekonomika EKON0201 4 

Teisė  TEIN0201 4 

Sociologija SOCN0201 4 

Pasirinkti 3dalykus (12 kreditų):   

Migracijos politika ir etniniai santykiai šiuolaikinėje 

valstybėje 

TPV3010 4 

Piliečių įgalinimas ir mobilizacija TPV2005 4 

Orientalizmas ir kultūrinis pažinimas TPV4005 4 

Saugumo iššūkiai šiandieniniame pasaulyje TPV4017 4 

Revaivalistinis islamas ir politika TPV4019 4 

Tarptautinis bendradarbiavimas Juodosios jūros regione TPV4018 4 

Privalomi dalykai:   

Politinės sistemos TPV1002 6 

Įvadas į vystymo studijas TPV1001 6 

Tarptautinių organizacijų vystymo politika ir strategija TPV1008 4 

Kolonializmo ir post-kolonializmo studijos TPV1009 6 

Europos Sąjungos kaimynystės ir vystymo politika TPV3005 5 

NVO ir filantropija TPV3008 4 

Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybių politika TPV4001 5 

Tarptautinė ekonomika EKO2004 4 

Iš viso:  60 

 


