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Study Field Data 

 

 

 

 

 

 

Title of the study 
programme 

Programme “Fine Arts Studies 
and Curatorship” 

Programme “History and 
Theory of Arts” 

State code 
 

6121NX009 6211NX005 

Type of studies University studies University studies 

Cycle of studies first-cycle study programme second-cycle study programme 

Mode of study and 
duration (in years) 

Full-time (4) Full-time (2) 

Credit volume 240 120 
Qualification degree and 
(or) professional 
qualification 

BA in Humanities MA in Humanities 

Language of instruction Lithuanian Lithuanian 

Minimum education 
required 

A competitive admissions system 
for people who have passed at 
least one state maturity exam 
and have at least secondary 
education, based on their 
previous academic results. 

Applicants must hold a first-
cycle higher education 
programme degree. Candidates 
with a professional bachelor's 
degree must have completed 
additional studies at the 
Vilnius Academy of Arts. 
Practical work experience may 
be credited as part of the 
additional studies. 

Registration date of the 
study programme  

1997-05-19, order no. 565 1997-05-19,  order no. 565 
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II. GENERAL ASSESSMENT 

History and Theory of Arts study field and first cycle at Vilnius Academy of Arts is given 

positive evaluation.  

Study field and cycle assessment in points by evaluation areas. 

No. Evaluation Area 
Evaluation of 

an area in 
points* 

1. Study aims, outcomes and content 4 

2. Links between science (art) and study activities 4 

3. Student admission and support 4 

4. Studying, student performance and graduate employment 4 

5. Teaching staff 4 

6. Learning facilities and resources 4 

7. Study quality management and publicity 4 

 Total: 28 

*1 (unsatisfactory) - there are essential shortcomings that must be eliminated; 
2 (satisfactory) - meets the established minimum requirements, needs improvement; 
3 (good) - the field develops systematically, has distinctive features; 
4 (very good) - the field is evaluated very well in the national and international context, without any 

deficiencies; 
5 (exceptional) - the field is exceptionally good in the national and international context/environment. 
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History and Theory of Arts study field and second cycle at Vilnius Academy of Arts is 

given positive evaluation.  

Study field and cycle assessment in points by evaluation areas. 

No. Evaluation Area 
Evaluation of 

an area in 
points* 

1. Study aims, outcomes and content 4 

2. Links between science (art) and study activities 4 

3. Student admission and support 4 

4. Studying, student performance and graduate employment 4 

5. Teaching staff 4 

6. Learning facilities and resources 4 

7. Study quality management and publicity 4 

 Total: 28 

*1 (unsatisfactory) - there are essential shortcomings that must be eliminated; 
2 (satisfactory) - meets the established minimum requirements, needs improvement; 
3 (good) - the field develops systematically, has distinctive features; 
4 (very good) - the field is evaluated very well in the national and international context, without any 

deficiencies; 
5 (exceptional) - the field is exceptionally good in the national and international context/environment. 
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IV. EXAMPLES OF EXCELLENCE  

Core definition: Excellence means exhibiting characteristics that are very good and, 
implicitly, not achievable by all. 

Explanatory context Excellence enshrines one meaning of quality: a traditional view that 
associates quality with the exceptional. 

● The good atmosphere and good relations between staff and students at all levels 
is admirable. As a result, students actively engage with their teachers, and studies, including 
curatorial projects, and are comfortable giving direct feedback; 

● Staff and students are well supported with books, equipment, and teaching 
facilities; 

● Staff are fortunate to offer research-led teaching and to be able to promote these 
areas of study, especially at MA level, and to train doctoral students as the next generation of 
university teachers. This leads to a mutually beneficial relationship between staff and 
students where knowledge transfer and the promotion of a research-led environment are a 
core part of the activities of both programmes; 

● Staff are clearly aware of student needs, including how to support students who 
are exceptionally gifted. 
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V. RECOMMENDATIONS  

1. The institution might want to consider including more specialisation in art historical 

topics especially those focussing on Lithuanian in the MA programme. Historical skills in 

Lithuanian art history are needed by employers. It might be possible to use the international 

links to do this and situate Lithuanian art and its history in the broader context of Europe and 

beyond. 

2. Academic staff of both study cycle programmes could be more proactive in seeking 

opportunities to teach their subjects in higher education institutions abroad. 
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VI. SUMMARY 

The following is a summary of the findings of the evaluation team based on the Self-

Evaluation Reports and the interviews with the university administration (senior 

management and faculty administration staff), staff responsible for the preparation of the 

SER, teaching staff and stakeholders (students, alumni, employers, social partners). The 

evaluation team gives a positive evaluation to the implementation of the study field of History 

and Theory of Arts first and second cycle study programmes at Vilnius Academy of Arts with 

all areas of evaluation assessed as very good. 

The panel has formed a very positive view of the quality of provision and achievement 

in each of the study field evaluation areas for both study cycles. It is clear to the panel that 

VAA is very well placed in the national and international context, without any deficiencies. 

The panel are very impressed by good atmosphere and good relations between staff 

and students at all levels and that staff are clearly aware of student needs, including how to 

support students who are exceptionally gifted. It is clear the institution supports staff and 

students with books, equipment, and teaching facilities. The panel also notes that staff are 

fortunate to offer research-led teaching and to be able to promote these areas of study, 

especially at MA level, and to train doctoral students as the next generation of university 

teachers. The panel are impressed by the integration of students into staff activities e.g. 

Venice Biennale and work at the Academy’s studio in Paris. 

The alumni and social partners confirmed quite unanimously that graduates have 

appropriate professional skills for the labour market within the arts sector. The panel formed 

a positive view of existing and potential future employment prospects for graduates of both 

programmes. Also, panel was informed about close relationship between social partners and 

the VAA which includes not only both-way communication regarding the improvement of 

both programmes and the joint projects, but also the possibility to use each other’s facilities. 

Some of the representatives of the social partners raised the question that there is (e.g. in 

museums) a constant lack of professionals in the field of old arts. This problem is partly due to 

students’ choices for their specialization and orientation, mostly towards modern arts. It was 

noted that this is a general problem also in other countries in Europe.  

The academic staff in VAA are highly motivated and are active researchers and 

practitioners in national and international contexts. Staff research informs and enhances the 

curriculum and other student activities in both study cycles. The panel is satisfied that the 

conditions to ensure staff mobility are more than adequate. Although Academic staff of both 

study cycle programmes could be more proactive in seeking opportunities to teach their 

subjects in higher education institutions abroad. 
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Vertimas iš anglų kalbos 

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS MENOTYROS KRYPTIES STUDIJŲ 2021 M. KOVO 19 D. 

EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVADŲ NR. SV4-27 IŠRAŠAS 

 

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS 

MENOTYROS STUDIJŲ KRYPTIES 

VERTINIMO IŠVADOS 

 

Ekspertų grupė:: 

1. Prof. dr. Dana Arnold (ekspertų grupės vadovė) akademinės bendruomenės atstovė; 

2. Dr. Michael Fox, akademinės bendruomenės atstovas; 

3. Lect. Hannu Apajalahti, akademinės bendruomenės atstovas, 

4. Monika Lipšic, darbdavių atstovė, 

5. Justas Žemaitis, studentų atstovas. 

 

Vertinimo koordinatorė - Agnė Grigaitė 

 

 
Išvados parengtos anglų kalba 

Vertimą į lietuvių kalbą atliko MB ,,Ad Gloriam“ 

© Studijų kokybės vertinimo centras 
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Studijų krypties duomenys 

 

<...> 

 

  

Studijų programos pavadinimas Dailėtyra ir kuratorystė Dailės istorija ir teorija 

Valstybinis kodas 6121NX009 6211NX005 

Studijų programos rūšis Universitetinės studijos Universitetinės studijos 

Studijų pakopa Pirmosios pakopos studijos Antrosios pakopos studijos 

Studijų forma (trukmė metais) 
Nuolatinė (4) Nuolatinė (2) 

Studijų programos apimtis 
kreditais 

240 120 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) 
profesinė kvalifikacija 

Humanitarinių mokslų 
bakalauras 

Humanitarinių mokslų 
magistras 

Studijų vykdymo kalba  Lietuvių Lietuvių 

Reikalavimai stojantiesiems 

Konkurso būdu priimami 
asmenys, išlaikę bent vieną 
valstybinį brandos egzaminą 
ir turintys ne žemesnį kaip 
vidurinį išsilavinimą, 
atsižvelgiant į jų mokymosi 
rezultatus 

Priimami asmenys, baigę I 
aukštojo mokslo studijų 
pakopos programas. 
Asmenys, turintys 
profesinio bakalauro 
laipsnį, turi būti baigę VDA 
papildomas studijas. Kaip 
dalis papildomų studijų gali 
būti užskaitoma praktinio 
darbo patirtis  

Studijų programos įregistravimo 
data 

1997-05-19, Įsak. Nr. 565 1997 05 19, Įsak. Nr. 565 
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II. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 

Pirmos pakopos menotyros krypties studijos Vilniaus dailės akademijoje  vertinamos 

teigiamai.  

Studijų krypties ir pakopos įvertinimas pagal vertinamąsias  sritis. 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo sritis 

Srities 

įvertinimas, 

balais 

1. Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 4 

2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 4 

3. Studentų priėmimas ir parama 4 

4. Studijavimas, studijų pasiekimais ir absolventų užimtumas 4 

5. Dėstytojai 4 

6. Studijų materialieji ištekliai 4 

7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 4 

 Iš viso:  28 

1- Nepatenkinamai (sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos 

negali būti vykdomos) 

2- Patenkinamai (sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 

3- Gerai (sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų) 

4- Labai gerai (sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų) 

5- Išskirtinės kokybės (sritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje) 
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Antrosios pakopos menotyros krypties studijos Vilniaus dailės akademijoje vertinamos 

teigiamai.  

Studijų krypties ir pakopos įvertinimas pagal vertinamąsias sritis. 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo sritis 

Srities 

įvertinimas, 

balais 

1. Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 4 

2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 4 

3. Studentų priėmimas ir parama 4 

4. Studijavimas, studijų pasiekimais ir absolventų užimtumas 4 

5. Dėstytojai 4 

6. Studijų materialieji ištekliai 4 

7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 4 

 Iš viso:  28 

1- Nepatenkinamai (sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos 

negali būti vykdomos) 

2- Patenkinamai (sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 

3- Gerai (sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų) 

4- Labai gerai (sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų) 

5- Išskirtinės kokybės (sritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje) 

 

<...> 
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IV. IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS PAVYZDŽIAI  

Pagrindinis apibrėžimas: Išskirtinė kokybė yra labai geros ir, galima suprasti, ne visiems 
pasiekiamos savybės. 

Aiškinamasis kontekstas. Išskirtinė kokybė įkūnija tradicinę kokybės sampratą, pagal 
kurią kokybė siejama su išskirtinumu. 

● Puiku, kad visais lygiais tarp darbuotojų ir studentų vyrauja geri santykiai ir gera 
atmosfera. Dėl šios priežasties studentai aktyviai bendrauja su savo dėstytojais, įsitraukia į 
studijas, įskaitant kuratorystės projektus, ir drąsiai teikia tiesioginį grįžtamąjį ryšį; 

● Dėstytojai ir studentai gerai aprūpinti knygomis, įranga ir mokymo priemonėmis; 

● Dėstytojai sėkmingai vykdo moksliniais tyrimais pagrįstą mokymą ir skatina 
mokslu grįstas tyrimo sritis, ypač magistrantūroje, ir ugdo doktorantus kaip naujos kartos 
dėstytojus. Tai lemia abipusiai naudingus santykius tarp dėstytojų ir studentų, kai žinių 
perdavimas ir moksliniais tyrimais grįstos aplinkos skatinimas yra svarbiausia veiklos dalis 
abiejose programose; 

● Dėstytojai akivaizdžiai žino studentų poreikius, įskaitant tai, kaip padėti 
išskirtinio talento studentams. 
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V. REKOMENDACIJOS  

1. Įstaiga galėtų apsvarstyti galimybę į magistrantūros programą įtraukti daugiau 

specializacijos meno istorijos tematika, ypač orientuotos į lietuviško meno istoriją. Lietuviško 

meno istorijos išmanymo reikia darbdaviams. Tam būtų galima pasitelkti tarptautinius ryšius 

ir tokiu būdu pateikti lietuvišką meną bei jo istoriją platesniame Europos ir kitų regionų 

kontekste. 

2. Abiejų studijų pakopų programų dėstytojai galėtų aktyviau ieškoti galimybių dėstyti 

savo dalykus užsienio aukštosiose mokyklose. 
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VI. SANTRAUKA 

Toliau pateikiama vertinimo grupės išvadų santrauka, pagrįsta savianalizės suvestine 

ir susitikimais su universiteto administracija (vyresniąja vadovybe ir fakulteto 

administracijos darbuotojais), už savianalizės suvestinės rengimą atsakingais darbuotojais, 

dėstytojais ir socialiniais dalininkais (studentais, absolventais, darbdaviais, socialiniais 

partneriais). Menotyros studijų krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų 

įgyvendinimą Vilniaus dailės akademijoje vertinimo grupė įvertino teigiamai – visos 

vertinamosios sritys buvo įvertintos kaip labai geros. 

Ekspertų grupei labai teigiamą įspūdį paliko aprūpinimo ir pasiekimų kokybė abiejų 

studijų pakopų studijų krypties vertinamosiose srityse. Ekspertų grupei akivaizdu, jog VDA 

labai gerai įsitvirtinusi tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu ir šiuo atžvilgiu neturi 

trūkumų. 

Ekspertų grupei didelį įspūdį padarė gera atmosfera ir geri santykiai tarp dėstytojų ir 

studentų visais lygiais, kaip ir tai, kad dėstytojai akivaizdžiai žino studentų poreikius ir žino, 

kaip padėti išskirtinio talento studentams. Akivaizdu, kad įstaiga aprūpina dėstytojus bei 

studentus knygomis, įranga ir mokymo priemonėmis. Be to, ekspertų grupė atkreipė dėmesį, 

kad dėstytojai sėkmingai vykdo moksliniais tyrimais pagrįstą mokymą ir skatina mokslu 

grįsto tyrimo sritis, ypač magistrantūroje. Taip pat ugdo doktorantus kaip naujos kartos 

dėstytojus. Ekspertų grupei padarė įspūdį studentų įtraukimas į praktinę veiklą, pavyzdžiui, 

Venecijos bienalėje ir darbą akademijos studijoje Paryžiuje. 

Alumnai ir socialiniai partneriai gana vieningai patvirtino, kad absolventai turi 

tinkamus profesinius įgūdžius, atitinkančius meno sektoriaus darbo rinkos poreikius. 

Ekspertų grupė teigiamai įvertino abiejų programų absolventų esamas ir būsimas įdarbinimo 

perspektyvas. Be to, ekspertų grupė buvo informuota apie glaudžius socialinių partnerių ir 

VDA ryšius, kurie apima ne tik abipusę komunikaciją dėl abiejų programų tobulinimo ir 

bendrų projektų, bet ir galimybę naudotis vieni kitų infrastruktūra. Kai kurie socialinių 

partnerių atstovai informavo apie problemą, kad nuolat trūksta senųjų menų srities 

specialistų (pvz., muziejuose). Ši problema iš dalies kyla dėl studentų pasirenkamų 

specializacijų, kurios daugiausia būna orientuotos į šiuolaikinį meną. Buvo pastebėta, kad ši 

problema egzistuoja ir kitose Europos šalyse. 

VDA akademinis personalas yra labai motyvuotas, tai aktyvūs mokslininkai bei 

praktikai nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.  Programos abiejose studijų pakopose 

bei kita studentų veikla yra grindžiamos ir sustiprinamos dėstytojų atliekamais tyrimais. 

Ekspertų grupė palankiai vertina tai, kad sąlygos dėstytojų judumui užtikrinti yra daugiau nei 

pakankamos. Visgi abiejų studijų pakopų programų dėstytojai galėtų aktyviau ieškoti 

galimybių dėstyti savo dalykus užsienio aukštosiose mokyklose. 
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Paslaugos teikėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 235 straipsnio, numatančio atsakomybę už melagingą ar žinomai neteisingai atliktą 
vertimą, reikalavimais.  
 

Vertėjos rekvizitai (vardas, pavardė, 
parašas) 

 


