
 

 

 

 

 

 

„Karjeros valdymo“ gretutinė programa (galioja nuo 2016 m. rudens 

semestro pasirinkusiems šias studijas) 
 

Programos 

paskirtis 
Programos tikslas – parengti kvalifikuotus karjeros valdymo specialistus, 

gebančius konsultuoti suaugusius asmenis, įvertinant profesinius asmens 

poreikius bei esamos arba numatomos organizacijos poreikius;  planuoti ir 

plėtoti asmens individualią karjerą, atsižvelgiant į asmens psichosocialinę raidą; 

derinti  asmens individualų karjeros kelią su organizacijos raidos  procesais; 

taikyti efektyvias  karjeros valdymo strategijas, siejant jas  su darbo rinkos 

kaitos tendencijomis.    

Studijų 

rezultatai 

(įgyjamos 

kompetencijos) 

Studentai, baigę šią programą, gebės: 

• Sisteminti naujausią informaciją ir tyrimų duomenis apie asmens 

karjeros valdymo galimybes 

• Paaiškinti pagrindinius karjeros valdymo, individualaus bei grupės 

konsultavimo raidos aspektus. 

• Pritaikyti   karjeros valdymo strategijas,   įvertinant individualius 

asmens poreikius bei  personalo organizacijoje poreikius. 

• Pritaikyti informavimo ir konsultavimo principus, rengiant informavimo 

bei konsultavimo planus. 

• Puoselėti bendražmogiškąsias ir tarpkultūrines   vertybes,   kūrybiškai 

taikyti mokymosi visą gyvenimą  principus   profesinėje veikloje ir 

socialinėje erdvėje. 

• Priimti inovatyvius ir kūrybiškus sprendimus įvairialypėse situacijose 

bei gebėti prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje. 

• Įvertinti individualias asmens karjeros plėtojimo galimybes, 

atsižvelgiant į profesijai keliamus reikalavimus,  

• Pateikti personalo ir individualaus mokymosi sprendimo variantus pagal 

asmens įgytą kvalifikaciją bei darbo rinkos situaciją. 

Kontaktai Socialinių mokslų fakultetas 

Edukologijos katedra 

Jonavos g. 66, 309 kab.  

LT-44191 Kaunas 

Darbo tel.: (8 37) 327821, vid. tel. 3507 

 

 

Dalyko pavadinimas  Dalyko kodas Kreditai 

Pasirinkti 2 dalykai (4 kreditai):   

Edukologija EDUN 0201 4 

Socialinė gerovė  SODN0201 4 

Psichologija PSIN 0201 4 

Pasirinkti 2 dalykai (4 kreditai):   

Veslininkystės įvadas VADN0202 4 

Vadyba VAD 0201 4 

Ekonomika  EKO 0201 4 

Pasirinkti 1 dalyką (4 kreditai):   

Filosofija FILN0101 4 

Aktyvus karjeros planavimas EDU 0303 4 



 

Privalomi dalykai:   

Personalo valdymas EDU2026 4 

Bendravimo psichologija PSI1007 6 

Karjeros valdymo teorijos  EDU2025 6 

Organizacijų vystymosi teorijos EDU2024 4 

Pokyčių valdymo modeliai EDU3038 4 

Asmeninės karjeros valdymas EDU3043 4 

Individualaus konsultavimo pagrindai EDU3037 6 

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) teorija ir metodai EDU4034 6 

Viso:  60 

 


