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Sveikatos psichologija

Sveikatos psichologijos programa yra pirma tokio pobūdžio programa Lietuvoje. Joje daug dėmesio skiriama moks-
linių tyrimų atlikimo ir praktinių sveikatos psichologo gebėjimų ugdymui. Baigę programą psichologai sprendžia 
praktines ir mokslines sveikatos psichologijos problemas visuose ligų prevencijos, gydymo ir reabilitacijos etapuo-
se įsiliedami į specialistų komandas įvairiose sveikatos institucijose teikiančiose pagalbą sergantiesiems lėtinėmis 
neinfekcinėmis ligomis, priklausomybėmis, psichikos ir kitais sveikatos sutrikimais.

Mokyklinė psichologija

Magistrantai išmoksta teikti psichologines paslaugas vaikui ir reikšmingiems jo aplinkos suaugusiesiems: vykdyti 
šviečiamąją veiklą, atlikti išsamų psichologinį vaiko įvertinimą, konsultuoti grupėse ir individualiai, pritaikyti į spren-
dimus orientuotos psichoterapijos principus vaikų ir šeimos konsultavime. Baigus mokyklinės psichologijos magis-
trantūrą įgyjama kompetencija dirbti su vaikais ir paaugliais, jų šeimomis ir kitais ugdymo proceso dalyviais švietimo 
sistemos institucijose, specialiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose, vaiko raidos, specialaus ugdymo, reabilitacijos 
centruose ir kt. 

Organizacinė psichologija

Organizacinės psichologijos studijos parengtos pagal Europos darbo ir organizacijų psichologijos asociacijos Darbo 
ir organizacijų psichologo kompetencijų aprašą. Programoje dėstomi ne tik teoriniai, bet ir praktiniai dalykai, svarbūs 
dirbantiems organizacijose ar jas konsultuojantiems psichologams, daug dėmesio kreipiama į darbuotojų gerovės 
didinimą organizacijoje.  

Socialinis darbas

Programa išsiskiria ypatingu dėmesiu socialinio darbo praktikos teoriniams, vadybiniams ir politiniams aspektams, 
akcentuojama tyrimais grįsta praktika. Ypatingas dėmesys programoje yra skiriamas darbui su šeima – magistrantai 
išmoksta teikti konsultavimo ir kitas socialines paslaugas šeimai esančiai krizinėse situacijose. Studijų metu magis-
trantai įgyja kompetencijų taikyti socialinio darbo su grupe metodą, laikantis tarptautinių socialinio darbo su grupe 
standartų. Programoje net 12 kreditų skiriama socialinio darbo praktikai ir supervizijai. 



Socialinė antropologija

Vienintelė programa Lietuvoje iš antropologijos mokslo/studijų krypties. Programa kviečia studijuoti visus, kurie nori 
pažinti ir suprasti skirtingas kultūras bei visuomenes, išmoksti atpažinti socialinių grupių ir kultūrų elgesio kodus.

Ši programa šalia VDU diplomo suteikia Pietų Ilinojaus universiteto antropologijos magistro studijų sertifikatą. 

Taikomoji sociologija

Studijų programa unikali tuo, kad joje dera tradiciniai teoriniai ir pažangūs praktiniai sociologinių tyrimų aspektai, nu-
kreipti į modernios visuomenės problemų analizę bei sprendimų alternatyvų paiešką. Programoje ugdomas kūrybinis 
mąstymas, gebėjimas kritiškai analizuoti socialines, politines ir ekonomines problemas, vystomos socialinių tyrimų 
metodų kompetencijos, plačiai taikomos ir rinkodaros bei rinkos tyrimuose. 

Švietimo vadyba

Studijų programa rengia edukologijos magistrus – švietimo vadybos srities specialistus, gebančius dirbti formalio-
jo ir neformaliojo švietimo įstaigose, verslo organizacijose personalo karjeros planavimo ir mokymo organizavimo 
srityse, projektuoti ir organizuoti ugdymo turinį, įvairiuose švietimo sistemos lygmenyse. Programa ir sudaro galimy-
bes turintiems pedagoginio ir/ar vadybinio darbo patirtį atitinkamus studijų dalykus užskaityti; dalį studijų vykdyti 
nuotoliniu būdu.

Išklausiusiems 5 programos dalykus anglų kalba bus išduodamas UNESCO IBE pažymėjimas.

Socialinė demografija (Nauja programa)

Iki šiol Lietuvoje šios srities specialistai nebuvo rengiami. Studijų programa yra vienintelė demografijos mokslo šakos 
programa Baltijos šalyse bei viena iš nedaugelio Rytų ir Vidurio Europos regione. Tai unikali tarpdalykinio pobūdžio 
programa, kurios pagrindą sudarančios demografijos mokslo šakos žinios ir kompetencijos studijų procese harmo-
ningai derinamos ir jungiamos su inovacinėmis socialinės politikos, sociologijos, ekonomikos, visuomenės sveikatos, 
mokslų žiniomis.

Socialinės demografijos magistro studijų programa skirta studentams, baigusiems įvairias bakalauro programas: 
socialinių mokslų (sociologija, socialinė politika, socialinis darbas, ekonomika, politikos mokslai, visuomeninė geogra-
fija), fizinių mokslų (statistika, matematika), biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata).

Pedagogika (laipsnio nesuteikiančios studijos)

Pedagogika skirta įvairių krypčių bakalauro absolventams, kurie planuoja ar dirba švietimo įstaigose, kuriose reikalin-
ga pedagogo kvalifikacija ir ją patvirtinantis pažymėjimas. 

Paskaitos vyksta kas antrą savaitgalį, intensyviais ciklais, studentai gali konsultuotis nuotoliniu būdu ir jiems patogiu 
vakariniu laiku, todėl patogu tiems, kurie gyvena toliau nuo Kauno. Studentams siūlome modernias švietimo institu-
cijas, kuriose jie gali atlikti 30 kreditų praktiką ir gauti kvalifikuotų mentorių patarimus ir pagalbą. 



Svarbios datos
Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijas konkurse priimami internetu 
tinklalapyje http://priemimas.vdu.lt/magistrantura nuo 2016 06 01 iki 2016 06 27.

Į magistrantūros studijų programas stojančiųjų motyvacijos vertinimas vyks 2016 06 30, į laipsnio nesuteikiančią 
Pedagogikos studijų programą motyvacijos vertinimas vyks 2016 07 04.

Programa Data Laikas Vieta 

Mokyklinė psichologija 
Organizacinė psichologija 
Sveikatos psichologija 

2016.06.30 10 val. Jonavos g. 66-324/325 

Socialinis darbas 2016.06.30 12 val. Jonavos g. 66-315 

Taikomoji sociologija 2016.06.30 13 val. Jonavos g. 66-108 

Socialinė antropologija 2016.06.30 14 val. Jonavos g. 66-208 

Socialinė demografija 2016.06.30 15 val. Jonavos g. 66-105 

Švietimo vadyba 2016.06.30 16 val. Jonavos g. 66-323 

Pedagogika  
(laipsnio nesuteikiančios studijos) 2016.07.04 10 val. S. Daukanto g. 28-204

Studijų programa Darbo laikas Vieta 

Mokyklinė psichologija 
Organizacinė psichologija
Sveikatos psichologija

Liepos 4 d. 
10 val. 

Jonavos g. 66-324/325 

Taikomoji sociologija Liepos 4 d. 
13 val. Jonavos g. 66-108 

Socialinė antropologija Liepos 4 d. 
14 val. Jonavos g. 66-208 

Švietimo vadyba Liepos 4 d. 
16 val. 

Jonavos g. 66-323 

Socialinis darbas Liepos 4 d. 
12 val. Jonavos g. 66-315 

Socialinė demografija* Liepos 4 d. 
15 val. Jonavos g. 66-105 

Pedagogika Liepos 4 d. 
10 val. S. Daukanto g. 28-204 

Jei studentas negavo išankstinio pakvietimo studijuoti ir nepasirašė studijų sutarties, jis privalo dalyvauti fakultetų 
komisijų posėdžiuose, kurie vyks 2016 07 04.


