MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA
BALTIJOS ŠALIŲ ISTORIJA

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija
Europos istorijos magistras
Lygmuo, pakopa
Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra studijų pakopa, magistrantūra
Priėmimo reikalavimai
Minimalus priimamųjų išsilavinimas: Humanitarinių ar socialinių mokslų aukštasis (bakalauro arba jam
prilygintas)
Konkrečios nuostatos dėl ankstesnio mokymosi pripažinimo(formalaus, neformalaus ir neoficialaus)
Asmenims, baigusiems, studijavusiems ar studijuojantiems Lietuvos ar kitų valstybių aukštosiose
mokyklose, kurios yra pripažintos Lietuvoje nustatyta tvarka, pagal aukštojo mokslo studijų programas, ir
norintiems tęsti Universitete tos pačios arba žemesnės pakopos studijas arba studijas pagal kito tipo studijų
programas, gali būti įskaitomi studijų dalykai ar jų dalys, atitinkantys pasirinktosios studijų programos
dalykų formaliuosius ir dalykinius reikalavimus.
Studijų programos anotacija
Baigus Baltijos šalių istorijos magistro studijų programą suteikiamos plačios ir gilios žinios apie Baltijos
regiono istorijos raidą (nuo viduramžių iki mūsų laikų), orientuojantis į specifines šio regiono problemas, o
taip pat ir specifinę karybos istorijos patirtį. Paruoštas specialistas geba teoriškai ir praktiškai analizuoti
viduramžių ir moderniųjų laikų istorinius įvykius, turi gerų metodinių ir teorinių pagrindų bei įgūdžių
socialinės, politinės, intelektualinės, karinės istorijos srityse, taip pat gerai suvokia Baltijos regiono
specifiką.
Būsimieji Baltijos šalių istorikai studijuoja studijų krypties dalykus: Baltijos regiono mentalinės geografijos
ir edvinės vaizduotės sampratą, Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemas XVI- XX a., visuomenę ir
konfesinius procesus LDK XV-XVI a., Lietuvos ir Rusijos santykius 1918-1940 m., lietuvių ir vokiečių
santykius XIX-XX a., nacionalizmą ir modernią visuomenę Vidurio Rytų Europos ir Baltijos regionuose
XIX-XXI a. pradžioje, žydų istoriją Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje.
Numatomi studijų rezultatai
Dalykinės žinios
A1 Europos ir Baltijos regiono ekonominė, socialinė ir politinė ir karinė istorija; Rytų ir Vakarų Prūsijos,
Mažosios Lietuvos istorija, nacionalizmo raida ir modernios visuomenės Vidurio Rytų Europos ir Baltijos
regione formavimosi procesai.
Pažintiniai gebėjimai
B1 Gebėjimas taikyti sistemines europinius standartus atitinkančias žinias iš Europos ir Baltijos regiono
istorijos raida nuo viduramžių iki mūsų dienų; istorinių, politinių ir kultūrinių procesų suvokimas; kritinis ir
analitinis tarpdalykinis mąstymas; istorijos mokslo krypties metodologinė kompetencija; regioninės
specifikos suvokimas, saugumo politikos ir karo istorijos specifikos suvokimas.

Praktiniai gebėjimai
C1 Parengti mokslinį darbą ir vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, interpretuoti ideologinius, politinius ir
kultūrinius procesus; analizuoti mokslinius tekstus; lyginti ir praktiškai analizuoti istorinius procesus kitų
Europos valstybių ir Baltijos regiono šalių kontekste.
Perkeliamieji gebėjimai
D1 Gebėjimas reaguoti ir priimti būtinus sprendimus, taikantis prie besikeičiančios darbo rinkos poreikių.
Gebėjimas integruoti įvairių mokslo sričių faktus į vieningą sistemą, struktūriškai juos analizuoti;
pasiekiamos socialinės ir humanistinės kompetencijos, būtinos konstruktyviam bendravimui ir
bendradarbiavimui.
Profesinės karjeros galimybės
Pagal Baltijos šalių istorijos programą įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti archyvuose, muziejuose,
leidybose sferoje, valstybinėse struktūrose, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose, universitetinėse ir
neuniversitetinėse aukštojo mokslo įstaigose, mokslo tyrimo institutuose, paveldosaugos sferoje,
nevyriausybinėse įstaigose, taip pat pelno siekiančiose organizacijose.
Aukštesnio lygmens studijų galimybės
Turi teisę stoti į trečios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka
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