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STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO
EKONOMIKOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO FAKULTETO
STUDIJŲ PROGRAMAS MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stojančiųjų į Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto (toliau –VU EVAF) studijų
programas motyvacijos vertinimo tvarka nustato motyvacijos vertinimo kriterijus, organizavimo ir vykdymo
eigą.
2. VU EVAF studijų programų motyvacijos vertinimo (stojamojo egzamino) komisiją sudaro atitinkamų studijų
programų komitetų nariai, dėstytojai ar socialiniai partneriai. Komisijos sudėtis tvirtinama VU EVAF Dekano
(-ės) įsakymu.
3. Stojantysis, pateikęs prašymą dalyvauti priėmimo konkurse, dalyvauja motyvacijos vertinime, kuris,
priklausomai nuo studijų programos, sudarytas iš motyvacinio laiško ir / ar motyvacinio pokalbio.
4. Visa informacija apie motyvacijos vertinime dalyvaujančius stojančiuosius yra konfidenciali ir viešai
neskelbiama.

II.

STOJANČIŲJŲ MOTYVACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI

5. Priklausomai nuo studijų pakopos, motyvacinį pokalbį ir / ar motyvacinį laišką komisija vertina pagal tokius
kriterijus (pageidautina pateikti pagrindžiančius dokumentus):
5.1. Stojančiojo motyvacija studijuoti konkrečioje studijų programoje;
5.2. Bendros stojančiojo kompetencijos (logiškas argumentavimas sprendžiant nestandartines problemas,
reagavimas į užuominas, sklandus ir pagrįstas komunikavimas, analitinis mąstymas, inovatyvumas);
5.3. Specialios stojančiojo kompetencijos, dalykinis pasirengimas studijuoti konkrečioje studijų programoje;
5.4. Stojančiojo profesinė patirtis (bendrai versle ir konkrečios studijų programos srityje);
5.5. Kitos patirtys ir pasiekimai.

III.

MOTYVACIJOS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

6. Motyvacinis laiškas (lietuvių arba anglų k.) iki VU priėmimo taisyklėse nurodytos datos turi būti atsiųstas el.
p. adresu: studijuok@evaf.vu.lt (jei stojantysis ketina studijuoti programoje lietuvių k.) arba study@evaf.vu.lt
(jei stojantysis ketina studijuoti studijų programoje anglų k.).
7. Motyvaciniai pokalbiai vykdomi VU priėmimo taisyklėse nurodytą dieną ir laiką.
8. Motyvaciniame pokalbyje dalyvaujantis stojantysis komisijos nariams pateikia asmens tapatybės
dokumentą ir yra supažindinamas su motyvacinio pokalbio trukme bei kitais reikalavimais. Pokalbiui su
stojančiaisiais visose studijų programose skiriamas vienodas laiko limitas.
9. Vykstant pokalbiui, auditorijoje gali būti tik vienas stojantysis, komisijos nariai ir stebėtojai. Pokalbiai įrašomi
diktofonu ar kita įrašymo technika.
10. Stojančiajam pokalbio su komisijos nariais metu pateikiami klausimai. Jei stojantysis ketina studijuoti studijų
programoje anglų k., tai bent dalis motyvacijos vertinimo vyksta anglų k.
11. Stojančiojo atsakymus ir / ar motyvacinį laišką įvertina visi komisijos nariai, surašydami savo vertinimus į
motyvacijos vertinimo suvestinę (1 priedas skirtas stojančiųjų į pirmos pakopos studijas motyvacijos
vertinimui; 2 priedas skirtas stojančiųjų į antros pakopos studijas motyvacijos vertinimui). Motyvacinis
laiškas ir / ar motyvacinis pokalbis vertinamas nuo 0 iki 10 balų. Komisijos narių vertinimų aritmetinis
vidurkis apskaičiuojamas ir įrašomas į motyvacijos vertinimo komisijos posėdžio protokolą kaip galutinis
stojančiojo rezultatas.

12. Stojantieji gali susipažinti su motyvacijos vertinimo rezultatais prisijungę prie priėmimo sistemos.
13. Motyvacijos vertinimo komisijos posėdžio protokolas, stojančiųjų motyvacijos vertinimo suvestinės,
stojančiųjų kompetenciją ir motyvaciją pagrindžiantys dokumentai yra saugomi VU nustatyta tvarka.
14. Stojantieji VU EVAF Dekanui (-ei) gali teikti apeliaciją dėl motyvacijos vertinimo VU nustatyta tvarka ir VU
priėmimo taisyklėse nurodytomis datomis. Apeliacijų dėl motyvacijos įvertinimo svarstymas vyksta VU
EVAF Dekano (-ės) įsakymu sudarytoje VU EVAF priėmimo į I ir II pakopos studijas komisijoje, kurios
sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

1 priedas

Motyvacijos vertinimo __________________ protokolo _____________________ priedas
(data)

(numeris)

STOJANČIOJO Į ________________________________ STUDIJŲ PROGRAMĄ
(bakalauro studijų programos pavadinimas)

Stojančiojo vardas, pavardė __________________________________________

MOTYVACIJOS VERTINIMO SUVESTINĖ
Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijus

Balas*

1.

Motyvacija studijuoti programoje

2.

Loginis argumentavimas sprendžiant nestandartinę problemą ir reagavimas į
užuominas

3.

Duomenų interpretavimas ir sąsajos su ekonomine logika ir platesniu kontekstu

4.

Samprotavimas aktualiu ekonominės politikos klausimu
Bendras vertinimas*

Motyvacijos vertinimo komisijos narys __________________________________ __________
(mokslinis laipsnis, vardas, pavardė)

(parašas)

* 1 kriterijaus maksimalus vertinimas – 2 balai; 2 kriterijaus maksimalus vertinimas – 4 balai; 3 kriterijaus maksimalus vertinimas – 2 balai;
4 kriterijaus maksimalus vertinimas – 2 balai. Skiltyje „Bendras vertinimas“ nurodoma kriterijų vertinimo suma.

2 priedas

Motyvacijos vertinimo __________________ protokolo _____________________ priedas
(data)

(numeris)

STOJANČIOJO Į ________________________________ STUDIJŲ PROGRAMĄ
(magistro studijų programos pavadinimas)

Stojančiojo vardas, pavardė __________________________________________

MOTYVACIJOS VERTINIMO SUVESTINĖ
Eil. Nr.

Balas

Vertinimo kriterijus

(0-10)

1.

Bendra kandidato motyvacija studijuoti rinkodarą ir integruotą
komunikaciją, pateikiamų motyvų bei argumentų nuoseklumas bei
tvirtumas.

2.

Motyvacija, atspindinti kandidato pasirengimą studijuoti būtent šioje
studijų programoje:

2.1.

Su programos pobūdžiu susijęs kandidato pasirengimas, apimantis žinias,
gebėjimus bei įgūdžius, kurie gali būti įgyti ankstesnėse universitetinėse
studijose ir už jų ribų. Didžiausias dėmesys skiriamas rinkodaros, komunikacijos
bei vadybos kompetencijoms, o taip pat – kandidato pasirengimui studijų metu
naudotis šaltiniais anglų kalba;

2.2.

Kandidato argumentacija, kaip studijos šioje programoje prisidėtų prie jo
profesinės karjeros (jau įgyvendinamos ar planuojamos);

2.3.

Kandidato pasisakymas apie labiausiai dominančias rinkodaros ir komunikacijos
sritis bei studijų dalykus, jo prioritetinės studijų interesų kryptys.
Bendras vertinimas*

Motyvacijos vertinimo komisijos narys __________________________________ __________
(mokslinis laipsnis, vardas, pavardė)

(parašas)

* Punktai 1 ir 2 įvertinami nuo 1 iki 10 balų. Skiltyje „Bendras vertinimas“ nurodomas jų aritmetinis vidurkis. Motyvacinio pokalbio turinį
sudarančių dviejų punktų vertė vienoda (po 50% bendro motyvacinio pokalbio balo).

