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VDU Socialinio darbo katedra organizuoja Socialinio darbo krypties magistrantūros 

podiplomines ištęstines studijas 

Studijų programa – Socialinis darbas 

Baigusiems studijas suteikiamas Socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis. 

Priėmimo į studijas sąlygos: 

 prašymus į Socialinio darbo magistrantūros studijas pateikti ir konkurse dalyvauti gali absolventai, 

turintieji Socialinio darbo universitetinio ar profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir turintieji kitų 

socialinių, humanitarinių studijų krypčių aukštąjį išsilavinimą su papildoma studijų programa. 

 

Konkursinis balas stojantiesiems skaičiuojamas pagal formulę: 

K = 0,5A + 0,2C + 0,3D; 

A – bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys. 

D – motyvacinis pokalbis priėmimo komisijoje 

Papildoma informacija 

 Studijų trukmė – 2 metai. Studijos organizuojamos patogiu nuo darbo laiku. užsiėmimai vyksta 

vieną kartą per mėnesį penktadieniais – šeštadieniais su papildomomis konsultacijomis VDU, 

Kaune. Dėstytojai konsultuoja elektroniniu paštu. 

 Studijų programos apimtis - 120 kreditų. Programoje 12 kreditų skiriama socialinio darbo 

praktikai ir supervizijai. Užsiėmimai trunka tris semestrus. Paskutinis semestras skiriamas 

baigiamojo magistro darbo rengimui ir gynimui. Studijos vykdomos vadovaujantis VDU Studijų 

Reguliaminu. 

 

 Studijos mokamos. Galima mokėti dalimis. 

 

 Studijas numatoma pradėti 2016 metų rugsėjo mėnesį. 

 

Dokumentų priėmimas (pasirinktinai):  

 Prašymai ir dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2016 m. birželio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 8 d. 

9-12 ir 13-16 val. Socialinio darbo katedroje (316 kab. Jonavos g. 66, Kaunas)  

 arba siunčiami el.paštu s.sapiegiene@smf.vdu.lt iki 2016 m. rugpjūčio mėn. 22 d. 

 

Pateikiami dokumentai :  

 prašymas VDU Rektoriui  

 dokumentai apie baigtą aukštąjį mokslą (kopijos) – diplomas, diplomo priedas arba priedėlis 

 paso arba asmens tapatybės kortelės kopija 

 1 foto nuotrauka 
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Stojamojo mokesčio nėra. 

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu +370 37 327847 arba el. paštu: s.sapiegiene@smf.vdu.lt 
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