
 

 

 

 

 

 

Politikos mokslų gretutinė programa  

(priimtiems nuo 2017m.) 
Programos 

paskirtis 

Programos tikslas – rengti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus, gebančius 

analizuoti politinius procesus plačiame kontekste, galinčius teoriškai apibrėžti bei 

paaiškinti politinio proceso raiškos ypatumus, gebančius atpažinti ir moksliniu 

politologiniu lygmeniu apibūdinti naujai kylančias politinio gyvenimo tendencijas. 

Studijų 

rezultatai 

(įgyjamos 

kompetencijos) 

Studentai, baigę šią programą, gebės: 

• Studentai, baigę šią programą, gebės: 

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

vadovautis nuolatinio mokymosi nuostatomis; 

• atlikti lyginamąją politinių procesų ir reiškinių analizę; 

• prognozuoti politinių reiškinių ir procesų raidą; 

• ištirti įvairių politikos subjektų veiklų ypatumus ir jų tarpusavio sąsajas;  

• analizuoti politinių partijų, interesų grupių ir kitų politikos subjektų veiklos 

programas; 

• parengti ir realizuoti įvairius politinės veiklos projektus. 

Kontaktai Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 

Adresas: Putvinskio g. 23, LT-44243 Kaunas 

Telefonas:  (8 37) 206 704; el. paštas: pk@vdu.lt 

 

Dalyko pavadinimas  Dalyko kodas Kreditai 

Privalomi dalykai:   

Politologijos pagrindai POL1001 6 

Tarptautinių santykių pagrindai POL2003 6 

Lyginamosios politikos įvadas POL3001 6 

Kokybiniai politinės erdvės tyrimo metodai POL3025 6 

Pasirinkti 1 dalyką (6 kreditai):   

Kiekybiniai politinės erdvės tyrimo metodai POL3024 6 

Tarptautinis ir nacionalinis saugumas POL3031 6 

Tarptautinė politinė ekonomija POL4021 6 

Pasirinkti 1 dalyką (6 kreditai):   

Politikos mediatizacija ir viešieji ryšiai POL3037 6 

Europos Sąjungos institucijos ADM2002 6 

Politinė sociologija POL4003 6 

Pasirinkti 1 dalyką (4 kreditai):   

Rusijos vidaus ir užsienio politika POLN3017 4 

Rinkimų kampanijų technologijos POLN4019 4 

Įvadas į Lotynų Amerikos studijas POLN3019 4 

Gerovės valstybė: teorija ir praktika POLN3013 4 

Etnosas ir politika POL3035 4 

Atminties politika POL3036 4 

XX a. Lietuvos politinė mintis POLN3008 4 

Rytų Azijos šalių politinės sistemos POLN3038 4 

JAV vidaus ir užsienio politika POL4020 4 

Diplomatijos įvadas POLN3014 4 

Geopolitika POL3033 4 

Pasaulio tvarkos: šiandieninio pasaulio formavimas POL3028 4 

Migracijos politika ir etniniai santykiai šiuolaikinėje POL4023 4 



 

valstybėje 

Skandinavijos politika POL4024 4 

Rytų ir Vidurio Europos šalių politika POL3034 4 

Konstitucijų interpretacija POLN4004 4 

Spec. kursas POLN3009 4 

Energetinio saugumo politika POL4017 4 

Europinės tapatybės POL4027 4 

Tarpkultūrinės komunikacijos POL4026 4 

Regionai ir regionalizmas POL4013 4 

Parlamentarizmas ir partijų parlamentinė veikla POL4025 4 

Tarptautinė sistema pasaulio istorijoje POL4018 4 

Politika ir literatūra POL3027 4 

Iš viso:  40 

 


