
MIGRACIJOS POLITIKOS IR 
LIETUVIŲ DIASPOROS ISTORIJA
Programa yra tarpdalykinio (multidisciplininio) ir 
tarpkryptinio pobûdþio, taèiau su istorijos mokslo 
krypties perspektyvos ir dalykų dominavimu. Isto-
rijos perspektyva ðiuo atveju reikðmingai papildys 
ið politikos, sociologijos ir kitų socialinių bei huma-
nitarinių mokslų bakalauro studijų á ðià programà 
atëjusių studijuoti studentų ligtoliná prezentistiná 
(t.y., grynai dabarties perspektyva apsiribojantá) 
socialinių (migracijos) procesų supratimà. Lietuvos 
uþsienio politikai ir diplomatijos misijai ágyvendinti 
tokie diasporos þinovai yra labai reikalingi.

TRUMPAI:
Tarpdisciplininë studijų programa
Humanitariniai ir politiniai mokslai
Studijų trukmë: nuolatinës studijos (2 metai)
Programos apimtis kreditais: 120 ECTS
Suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis
Programos vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravièius 
Koordinavimas: dr. Daiva Dapkutë;  
el. paðtas: d.dapkute@hmf.vdu.lt

PLU Vasaros akademija
 Studentų staþuoèių programa - tai praktinë galimybë lietu-
vių kilmës akademiniam jaunimui ið viso pasaulio ágyti profesinių 
ágûdþių Lietuvos valstybinëse ástaigose bei privaèiose ámonëse. 
Tuo paèiu studentai turi progà patobulinti lietuvių kalbos þinias bei 
artimiau susipaþinti su ðiuolaikine Lietuva, jos istorija bei kultûra. 

2014 m. birþelio-liepos mën. 
Registracija iki vasario 1 d. 
Informacija: info@plu.vdu.lt

 „Refresh in Lithuania“ kursų idëja – vienyti uþsienyje 
gyvenanèius lietuvių kilmës asmenis, atkurti jų ryðá su tëvyne bei 
supaþindinti su ðiuolaikine Lietuva. Kursų metu siekiama ugdyti 
pasaulio lietuvių jaunimo lyderius, gebanèius burti aplink save, 
savo bendruomenëse veiklių lietuvių kilmës þmonių ratà. Kvieèia-
mi visi, kurie nori stiprinti ryðá su Lietuva.

2014 m. birþelio mën. 
Informacija: pla@isc.vdu.lt

 Lietuvių kalbos ir kultûros kursai skirti uþsienio studentams - jie 
kvieèiami tobulinti lietuvių kalbos ágûdþius, mokytis gramatikos, susipa-
þinti su lietuvių kultûra, visuomene, tradicijomis, politika ir istorija. Mo-
kytis lietuvių kalbos ir maloniai praleisti mënesá ðiuose vasaros kursuose 
VDU kvieèia jau 15 metų ið eilës. 

2014 m. liepos-rugpjûèio mën. 
Informacija: j.pilypaityte@hmf.vdu.lt

PASAULIO LIETUVIŲ UNIVERSITETAS
Prieð 25 metus bendromis Lietuvos ir iðeivijos mokslininkų pa-
stangomis atkurtas Vytauto Didþiojo universitetas siekia tapti 
viso pasaulio lietuvių akademiniu ir kultûros centru – Pasaulio 
lietuvių universitetu.

Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) tikslas – skatinti Lietuvos 
ir kitų pasaulio kraðtų mokslininkų bei studentų bendradarbiavimà ir 
kûrybinius mainus, burti lietuvių iðeivijà bei pritraukti visus, besido-
minèius ðiuolaikine Lietuva, jos gyvenimu, tradicijomis ir kultûra.

PLU apjungia daug veiklų: VDU Vasaros akademijos renginius, 
studentų ir mokslininkų studijas bei staþuoèių programas, lituanis-
tinio ðvietimo projektus. PLU veikia ir kaip idëjinis – virtualus – da-
rinys, atviras ávairių klubų, asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms.

Daugiau informacijos: www.pasauliolietuviai.lt, 
el. paðtas: info@plu.vdu.lt

ÁGIJUSIEMS IÐSILAVINIMÀ 
UÞSIENIO INSTITUCIJOSE
Iðeivijos ir lietuvių kilmës uþsienieèių vaikai, 
vaikaièiai ir provaikaièiai (toliau – iðeivija ir 
lietuvių kilmës uþsienieèiai), pateikę lietuvių 
bendruomenës toje ðalyje, ið kurios atvyko, 
paþymà, patvirtinanèià lietuvių kilmę, gali 
bûti priimami konkurso bûdu á valstybës 
finansuojamas studijų vietas Lietuvos 
aukðtosiose mokyklose

Iðsilavinimà ágijusiems uþsienio institucijose ir 
norintiems stoti á Lietuvos aukðtàsias mokyklas, 
reikia kreiptis á Studijų kokybës vertinimo 
centrà (toliau – SKVC) dël uþsienio institucijose 
ágyto iðsilavinimo pripaþinimo (SKVC kontaktai: 
A. Goðtauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5)  210 4772, 
el. p.: enicnaric@skvc.lt, www.skvc.lt);

PRIPAÞINIMO PROCEDÛROS TRUKMË

Uþsienio kvalifikacijos akademinis pripaþinimas 
SKVC atliekamas per 1 mënesá. Ðis terminas prade-
damas skaièiuoti nuo visų akademiniam pripaþini-
mui reikalingų dokumentų, áskaitant ir papildomus 
dokumentus, pateikimo dienos. Áprastai vertinimas 
trunka ne daugiau kaip keletà savaièių, iðskyrus 
atvejus, kada renkama papildoma informacija apie 
uþsienyje ágytà iðsilavinimà ir laukiama kompeten-
tingų institucijų atsakymo. Pareiga pateikti visus 
akademiniam pripaþinimui reikalingus dokumen-
tus tenka pareiðkëjui. Trûkstant informacijos apie 
uþsienio kvalifikacijà, terminas gali bûti pratęsia-
mas dar 3 mënesiams. Daugiau informacijos apie 
vertinimo terminus galima rasti www.skvc.lt arba 
teirautis tel. (+370 5) 210 4772.

-among



KO IÐMOKSIU?
Programa suteikia didþiules galimybes iðvystyti 
ekspertiná intelektualiná potencialà, kuris bûtų 
pajëgus adekvaèiai reaguoti á globalizacijos pro-
cesuose vykusias lietuvių tautos permainas, padëtų 
formuoti valstybës migracijos politikà, stiprintų 
kvalifikuotà Lietuvos valstybës pasaulio ryðá su 
pasaulio lietuvija. Baigęs ðià programà studentas 
turës nuodugnių þinių ir gilų supratimà apie mig-
racijos politikos Europos Sàjungos ðalyse ir ES 
lyginamuosius bruoþus, jos formavimo bei ágyven-
dinimo instrumentus ir problemas; Lietuvių dias-
poros kultûriná – intelektualiná paveldà; migracijos 
teisës ypatybes; nacionalinio identiteto, pilietybës 
ir etninës kultûros sàveikà bei raidà.

KÀ DIRBSIU?
Baigusieji ðià programà gali dirbti mokslo or-
ganizaciná ir mokslo tiriamàjá darbà, susijusá su 
diasporos ir migracijos politikos istorija, archy-
vuose, muziejuose, bibliotekose, paveldosaugos 
sistemoje, mokslo leidyklose ir þiniasklaidos 
sistemoje, santykių su uþsieniu sistemoje, taip 
pat analitiná – konsultaciná, administraciná darbà, 
susijusá su diasporos istorija ir migracijos politika, 
vieðojo administravimo institucijose ir ástaigose, 
nevyriausybinëse organizacijose.

STUDIJŲ PROGRAMA (120 ECTS kreditų)

 Visuotinë migracijos istorija 
 Migracijos tyrimų metodai ir ðaltiniai 
 Lietuvos migracijos politikos istorija  
 Lyginamoji pilietybës politika 
 Lietuvos diplomatijos egzilyje istorija 
 XX a. politinių idëjų istorija
 Lyginamoji migracijos politika 
 Intelektualinë lietuvių egzilio istorija 
 Lietuvių diasporos organizavimosi istorija 
 Tautiniai sàjûdþiai Vidurio Rytų Europoje
 ES migracijos ir prieglobsèio politika
 Egzodo kultûrinis paveldas
 Diplomatijos istorija 
 Tarptautinë migracijos teisë
 Tarpkultûrinių diskursų analizë 
 Europa ir jos regionai
 Pasaulis ir Lietuva XX a.
 Liaudies diplomatijos emigracijoje istorija 
*Suteikiama galimybë rinktis kitus pasirenkamus dalykus

DËSTYTOJAI

Studijų metu paskaitas jums skaitys lietuvių diasporos 
tyrëjai, istorikai, politologai, sociologai:

prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravièius
dr. Mykolas Drunga
doc. dr. Saulius Pivoras
doc. dr. Daiva Kristina Kuzmickaitë
dr. Daiva Dapkutë
prof. dr. Rasutë Þukienë
doc. dr. Dalia Kuizinienë
doc. dr. Giedrius Janauskas

PRAKTIKA 
Studijų programoje yra numatyta moksli-
në tiriamoji praktika (12 ECTS), kurià bus 
galimybë atlikti LR ambasadose bei dip-
lomatinëse atstovybëse, Uþsienio reikalų 
ministerijoje, Lietuvių iðeivijos institute, 
VDU Pasaulio lietuvių universitete. 

PRIËMIMO SÀLYGOS
Á studijų programà „Migracijos politikos ir 
lietuvių diasporos istorija“ priimami humanita-
rinių ir socialinių mokslų studijų srièių bakalau-
rai bei asmenys, turintys ðiose kryptyse jiems 
prilygstantá universitetiná iðsilavinimà. 

PRIËMIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI: 

1. Universitetinio aukðtojo mokslo baigimo 
diplomo kopija; 

2. Diplomo priedo arba jo priedëlio kopija; 

3. Paþyma apie bakalaurų laidos vidurká; 

4. Paso asmens duomenų puslapio kopija 
arba asmens tapatybës kortelës kopija; 

5. 1 fotonuotrauka.

Dokumentus priima iki: 
2013 m. liepos 1 d.
VDU Humanitarinių mokslų fakultete 
K. Donelaièio g. 52, 216 kab., Kaunas

Kontaktinis asmuo: 
Dr. Vitalija Kasperavièiûtë. 
El. p.: V.Kasperaviciute@hmf.vdu.lt
Daugiau informacijos apie studijas VDU: 
www.vdu.lt


