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ŠIUOLAIKINĖJE EUROPOS POLITIKOS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOJE 

DIRBANTYS DĖSTYTOJAI ATSAKO Į KLAUSIMĄ: 

KODĖL ŠIUO METU VERTA GILINTIS 
Į EUROPOS VALSTYBIŲ POLITIKĄ?

„Šiuolaikinės Europos studijos yra politinis savęs pažinimas. Lietuva sugrįžo 
Europon, po sovietinės okupacijos transformavusis į vakarietišką valstybę, 
sukūrus demokratiją, teisės viršenybę, rinkos ekonomiką ir pasirinkus Europos 
Sąjungą bei NATO. Būti Europoje reiškia perimti gerąsias politines, ekonomines 
ir socialines patirtis, dalintis savo gerąja praktika ir kurti Europą, padedančią 
valstybei ir žmonėms jaustis saugiau. Visada daugiau ar mažiau buvome 
Europos politikos, ekonomikos ir kultūros dalimi. Norėkime sužinoti, kokia tai 
Europa.“

– Jean Monnet profesorius Mindaugas Jurkynas

„Šiuolaikinės Europos politikos studijas galima sulyginti su šaudymu į judantį 
taikinį – kur Europos ir pasaulio aktualijos neretai koreguoja planuotas paskaitų 
temas. Tai „realaus laiko“ studijos, kur lyginamosios politikos įrankiai taikomi čia 
ir dabar vykstantiems regiono ir pasaulio įvykiams analizuoti ir suprasti.“

– Doc. dr. Gintaras Šumskas

„Poreikis analizuoti Europos regioną ir jame vykstančius politinius, saugumo, 
ekonominius ir socialinius procesus vykstančius nacionaliniu, regioniniu ir 
globaliu lygiu tampa viena iš labiausiai pastebimų kompetencijų, kurios yra 
keliamos įvairių sričių profesijose. Europos politikos analizavimas ugdo ir 
kritiškai vertinančią asmenybę, kuri geba įvertinti įtaką turinčius veiksnius, todėl 
procesų priežastis ir pasekmes išmanantys ir suvokiantys specialistai, gebantys 
įvertinti ir analizuoti informaciją ES sprendimų priėmimo procesuose, ją perteikti 
nacionalinėms valstybėms bus patys perspektyviausi darbuotojai.“

– Dr. Mindaugas Norkevičius

„Mūsų valstybė yra Europos regiono valstybė, tad pažinti ir gebėti analizuoti 
šiuolaikinę Europos valstybių politiką bei jos sąsajas su pasaulyje vykstančiais 
procesais, mums itin aktualu. Šiuolaikinės Europos politikos programa pasiūlo 
lyginamąją perspektyvą apie atskiras Europos valstybes bei teorinius ir 
metodologinius įrankius, kaip suprasti jų vidaus politiką kaip dalį Europos 
valdysenos sistemos.“

– Doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė



KVIEČIAME STUDIJUOTI MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOJE

ŠIUOLAIKINĖ EUROPOS POLITIKA
– Jei estate nusiteikę domėtis realiai vykstančiais Europos ir pasaulio politikos 

įvykiais; 

– Jei norite ne tik žinoti, kas vyksta Europos regiono valstybių politikoje, bet ir 
suprasti, kodėl tai vyksta bei kokių pasekmių galima tikėtis; 

– Jei siekiate geriau pažinti Europos Sąjungos politikos procesus ir įsigilinti į tam 
tikras jos viešosios politikos sritis;

– Jei norite įgyti ir patobulinti savo analizės, kritinio mąstymo, komunikacijos, 
tyrimų ir projektų planavimo bei vykdymo įgūdžius;

– Jei svajojate apie galimybę išvykti į vieną iš Europos valstybių mainų studijoms 
ir įgyti tarptautinės studijų patirties;

– Jei svajojate apie savo karjerą Užsienio reikalų ministerijoje; Europos Sąjungos 
įvairiose institucijose; Valstybės tarnyboje; Politikos tyrimų ir analizės centruose; 
žiniasklaidos institucijose, dirbant politikos apžvalgininko darbą; įvairiose NVO ir 
tarptautinėse organizacijose, kuriose itin svarbus Europos regionas; Jei siekiate 
politiko karjeros.

Šiuolaikinės Europos politikos magistro studijų programos tikslas – rengti aukštos 
kvalifikacijos politikos analitikus – ekspertus, išmanančius Europos politikos 
problematiką, galinčius kūrybiškai pritaikyti teorines ir empirines žinias politinių 
procesų, vykstančių Europos Sąjungoje, atskirose Europos valstybėse bei bendrai 
Europos regione, analizei.

Ši studijų programa Vytauto Didžiojo universitete veikia nuo 1996 m., kai kartu 
su Bergeno universitetu (Norvegija) buvo pradėta vykdyti 2 metų trukmės 
Lyginamosios politikos magistro studijų programa, kurios pavadinimas 2009 m. 
buvo pakeistas į Šiuolaikinė Europos politika, siekiant geriau atspindėti programos 
turinį – Europos regiono valstybių politikos studijas, kurioms taikomi lyginamosios 
politikos instrumentai. Tuo metu pasikeitė ne tik programos pavadinimas, bet ir 
programos trukmė – studijos trunka 1,5 metų (tris semestrus).

Magistro studijų programos Šiuolaikinė Europos politika 
komiteto vadovė – doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė.

Jei turite klausimų dėl programos turinio ar norite pasiklausti 
apie studijas magistro programoje Šiuolaikinė Europos 
politika, rašykite: ingrida.unikaite-jakuntaviciene@vdu.lt

mailto:ingrida.unikaite-jakuntaviciene%40vdu.lt?subject=


Studijų programa vykdoma lietuvių kalba. Programos trukmė – 1,5 metų, apimtis – 90 ECTS.

Programos turinys susideda iš dviejų studijų dalykų blokų – Lyginamosios politikos ir 
Europos Sąjungos politikai skirtų studijų dalykų. Pirmaisiais metais visi studentai kas 
semestrą išklauso po tris privalomus dalykus bei atskirai renkasi po du pasirenkamus 
dalykus, tad kiekvienas turi galimybę pasirinkti jį/ją labiausiai dominančius dalykus, gali 
gilintis į tam tikrą pasirinktą sritį. Antraisiais studijų metais studentai rengia magistro 
darbą bei dalyvauja šio darbo  rengimo seminaruose. 

– Europos integracijos teorijos ir metodologija

– ES teisės pagrindai

– Rytų ir Vidurio Europos šalių politinės sistemos

– Magistro darbo tyrimo dizaino seminaras

Privalomieji dalykai

Privalomieji dalykai

Pasirenkamieji dalykai (pasirinkti 4 dalykus)

– Partijų organizacija ir politikos formavimas

– Politinių kampanijų komunikacija

– Politinė lyderystė ir demokratiniai pokyčiai

– Transatlantiniai santykiai: praeitis, dabartis ir ateitis

– Komunikacija ir kibernetinis saugumas

– Etniškumas Europoje

– Derybų teorija ir praktika

– Žmogaus teisės

– Specialus kursas

– ES migracijos ir prieglobsčio politika

– ES projektų planavimas ir įgyvendinimas

– Europos idėjos istorija

– ES kaimynystės politika

– Europos Sąjungos energetikos politika

– Partijų organizacija ir politikos formavimas

Jei norite išsamiau pasidomėti stojimo į programą tvarka, tuomet informacijos ieškokite: 
https://www.vdu.lt/lt/studijos/magistranturos-studijos

Jei turite klausimų dėl stojimo tvarkos ir studijų administravimo fakultete, galite kreiptis: 

V. Putvinskio g. 23-604, 44243 Kaunas

Telefonas (8 37) 206 709

Elektroninis pastas: pmdf@vdu.lt

MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMA

ŠIUOLAIKINĖ EUROPOS POLITIKA

I STUDIJŲ METAI (1 IR 2 SEMESTRAI):

II STUDIJŲ METAI (3 SEMESTRAS):

– Vakarų Europos politinės sistemos

– Europos Sąjungos ekonomika

– Europos Sąjunga kaip tarptautinis veikėjas

– Šiuolaikinės Europos politikos magistro  
   darbas

https://www.vdu.lt/lt/studijos/magistranturos-studijos
mailto:pmdf%40vdu.lt?subject=


Kuo Jums buvo naudinga Šiuolaikinės Europos politikos studijų programa? 
ŠEP magistrantūros studijų programa buvo naudinga tuo, kad suteikė žinių apie 
ES institucinę sąrangą, praplėtė mano supratimą apie ES vykstančius politinius 
procesus, žinoma, tame tarpe ir Lietuvoje – juk mes ES dalis. Dar prieš stodamas 
studijuoti ŠEP magistrantūroje, dalyvavau politinėje veikloje, o baigęs studijas – 
po metų buvau išrinktas į Kauno rajono savivaldybės tarybą. Šiuo metu taip pat 
esu šios tarybos narys. Savo baigiamajame magistro darbe nagrinėjau Lietuvos 
partinės sistemos bruožus – žinios, kurias gavau studijų metu man buvo ir yra 
naudingos mano praktinėje politikos veikloje.

– Saulius Davainis, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, 2010 m. ŠEP 
programos VDU Alumnas 

Kas Jums labiausiai patiko VDU? Kokius išskirtumėte universiteto pliusus/
privalumus?
Be abejonės – draugiški santykiai su VDU Politikos mokslų ir diplomatijos 
universiteto dėstytojais. Nepaisant to, jog jie yra savo atitinkamų mokslo sričių 
ekspertai, niekada studento nuomonės nelaiko prastesne ar mažiau teisinga. 
Kiekviena diskusija su dėstytojais buvo papildoma galimybė ne tik panaudoti jau 
sukauptas žinias, bet ir mokytis iš jų įtaigos meno.

– Edgaras Petručionis, „Havas Group Lietuva“ skaitmeninės rinkodaros 
strategas, 2016 m. ŠEP programos, 2014 m. Politikos mokslų bakalauro 
programos VDU Alumnas

Kodėl pasirinkote ŠEP studijas ir kokius teigiamus dalykus apie jas galit 
paminėti? 
ŠEP studijos mane sudomino dėl savo lankstumo, tarptautiškumo ir įdomių 
dėstomų dalykų. Kadangi žinojau, jog noriu tęsti politikos mokslų krypties studijas, 
ŠEP man pasirodė puiki programa, kur galėčiau pagilinti savo turimas žinias apie 
ES institucijas ir apskritai Europos regione vykstančius politinius procesus. 
ŠEP studijų metu turėjau galimybę įgyti tarptautinės studijų ir profesinės 
patirties. Labai džiaugiuosi, kad pavyko išvažiuoti ERASMUS+ studijoms į 
Bolonijos universitetą Italijoje.  Ten mokiausi su kitais, jungtinės tarpdisciplininės 
Rytų Europos tyrimų ir studijų magistrantūros programos MIREES, kurią rengia 
VDU kartu su Bolonijos, Budapešto ir Sankt Peterburgo universitetais, studentais. 
Galiausiai, ši programa man suteikė puikią progą išvykti absolventų stažuotei į 
LR ambasadą Graikijoje. Patirtis, kurią įgijau magistrantūros studijų metu, man 
atvėrė daugiau karjeros galimybių ir perspektyvų siekiant įsilieti į darbo rinką. 

– Živilė Brazauskaitė, Raseinių rajono savivaldybės Komunikacijos, kultūros 
ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, 2020 m. ŠEP programos, 2018 m. 
Politikos mokslų bakalauro programos VDU Alumnė

PROGRAMOS ŠIUOLAIKINĖ EUROPOS POLITIKA (ŠEP) 
ABSOLVENTAI PRISIMENA STUDIJAS VDU POLITIKOS IR 

DIPLOMATIJOS FAKULTETE IR ATSAKO Į KLAUSIMUS:



PROGRAMOS ŠIUOLAIKINĖ EUROPOS POLITIKA (ŠEP) 
ABSOLVENTAI PRISIMENA STUDIJAS VDU POLITIKOS IR 

DIPLOMATIJOS FAKULTETE IR ATSAKO Į KLAUSIMUS:

Kodėl pasirinkote studijuoti Šiuolaikinės Europos studijų programą?
Pasirinkau magistro studijas, nes labai patraukliai ir įdomiai atrodė VDU 
Šiuolaikinės Europos politikos studijų programa, kuria tikrai nenusivyliau. Tiesa, 
pusę magistro studijų laiko praleidau užsienyje pagal mainų programas.

Kuo išskirtinė, Jūsų nuomone, politologo specialybė?
Manau, kad politologija suteikia išsilavinimą, kurį galima pritaikyti labai įvairiai 
– darbui valstybės institucijose, įvairiose vyriausybinėse ir nevyriausybinėse 
organizacijose, žiniasklaidoje, versle ir kitur. Ši specialybė yra išskirtinė, nes ji ugdo 
sąmoningus žmones, kurie geba susiorientuoti ir prisitaikyti įvairiose sferose ir 
situacijose, moka mąstyti kritiškai ir originaliai. Politikos mokslai išmoko žvelgti į 
viską platesniame kontekste, kiekvienoje situacijoje matyti žmogų, visuomenę ir 
valstybę, o tai, mano nuomone, yra būtina sąlyga bet kokioje veikloje.

– Dovaidas Pabiržis, Europos Parlamento biuro Lietuvoje administratorius 
ryšiams su žiniasklaida, ŠEP programos studijų komiteto narys, ŠEP programos 
ir Politikos mokslų bakalauro programos VDU Alumnas

Kuo jums svarbios politikos mokslų studijos VDU?
Sunku įsivaizduoti kuri dar mokykla galėjo geriau formuoti tinkamą pasaulėžiūrą, 
padėti atsiskleisti ir „pasikrauti“ būsimiems gyvenimo iššūkiams ir darbams, jei 
ne VDU. Dar ir šiandien jaučiu ypatingą ryšį su universitetu, ir jo bendruomene. 
Nesvarbu į kurią pasaulio šalį nuveda darbai, visur anksčiau ar vėliau sutinku VDU 
absolventus, kurie dėka universitete skiepijamo savarankiškumo ir drąsos, yra 
puikiai įsitvirtinę įvairiose srityse visame pasaulyje.

– Kęstutis Vaškelevičius, LR ambasados Vašingtone patarėjas, ŠEP programos 
studijų komiteto narys ir 2001 m. Lyginamosios politikos programos bei 1999 m. 
Politikos mokslų bakalauro programos VDU Alumnas

Kuo Jums svarbios ŠEP magistro studijos PMDF?
Šių studijų metu supratau, kad mane domina ir man labai rūpi jaunimo politika 
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Dirbdama ties savo baigiamuoju magistro darbu, 
užmezgiau glaudžius ryšius su Jaunimu reikalų departamentu prie SADM, tad šioje 
įstaigoje pradėjau dirbti iš karto po studijų. Studijų metu įgytas teorines žinias 
ir įvairius įgūdžius dabar galiu pritaikyti savo darbe praktiškai. Turbūt kiekvienas 
studentas tikisi ir nori, kad studijų metu įgytos žinios būtų naudingos kasdieniniame 
gyvenime.

Ką patartumėte būsimiems ŠEP magistro studijų studentams?
Studijų metu kuo daugiau domėtis ir gilintis į savo pasirinktą kryptį. Taip pat atlikti 
praktiką institucijoje ar organizacijoje, kurioje manote, kad norėtumėte dirbti. Ir, 
žinoma, pažinti Europą ne tik teoriškai, bet ir praktiškai – vykti į mainų studijas :) 

– Gabrielė Markūnaitė, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos projekto „Judam“ JGI koordinatorė Kauno apskrityje, 2018 m. 
ŠEP programos, 2016 m. Politikos mokslų bakalauro programos VDU Alumnė



APIE MUS

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas – 
modernus ir tarptautiškas politikos mokslų, viešojo administravimo, viešosios 
komunikacijos tyrimų bei studijų centras.

Fakultete veikia 4 katedros ir 4 tyrimų centrai:

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete vykdomos trijų pakopų – bakalauro, 
magistrantūros ir doktorantūros studijos, taip pat gretutinės studijos.

Fakultetas yra vienas tarptautiškiausių universitete. Fakultetas yra pasirašęs 
daugiau kaip 100 Erasmus+ sutarčių su skirtingais universitetais 23 valstybėse, 
tad kasmet apie 60 fakulteto studentų išvyksta Erasmus+ studijoms ir praktikai 
bei priima atvykstančius. Erasmus+ studijų mainų dėka studentai gauna kalbinių 
ir mokslo žinių, pažįsta kultūrą, sužino Europos šalių patirtis jų studijuojamų 
disciplinų srityje.

Politologijos 
katedra

Česlovo Milošo 
centras

Regionistikos 
katedra

Andrejaus 
Sacharovo 

demokratijos plėtros 
tyrimų centras

Viešojo 
administravimo 

katedra

UNESCO-UNITWIN 
Medijų ir informacinio 

raštingumo tyrimų 
centras

Viešosios 
komunikacijos 

katedra

Frankofonijos šalių 
centras
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