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PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

FAKULTETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

Papildomųjų studijų 

programos 

pavadinimas 

 

Taikomosios sociologijos papildomųjų studijų programa 

Studijų kryptis Sociologija 

Studijų forma Nuolatinė 

Kam skirta 
Kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros studijų kryptis ir jo baigtų koleginių pirmosios 
pakopos studijų kryptis priklauso tai pačiai studijų krypčių grupei. 

Išsilavinimo ir 

kvalifikaciniai 

reikalavimai 

stojantiesiems 

 
Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

Programos tikslas 

(rezultatas) 

Papildyti įgytą išsilavinimą taip, kad jis atitiktų universitetinių studijų programų 

reikalavimus ir sudarytų galimybes stoti į Taikomosios sociologijos magistrantūros 

studijas. 

Programos trukmė Iki 1 metų 

Programos apimtis ne daugiau 30 kreditų 

 

 

 
 

Studijų programos 

sandara 

Pasirenkami bendrauniversitetiniai studijų dalykai 

 

Dalykai pateikti: http://www.vdu.lt/lt/studijos/apie-studijas-vdu/destomi-dalykai/ 

Pasirenkami Taikomosios sociologijos studijų dalykai iš Sociologijos ir antropologijos 

bakalauro programos dalykų sąrašo 

Dalykai pateikti: http://www.vdu.lt/lt/study/program/show/19/ 

Papildoma informacija 

Kontaktai 
Daiva Vilčinskienė, tel. 837327822, el.p. daiva.vilcinskiene@vdu.lt 

Kita informacija Pasirenkamų studijų dalykų sąrašas ir apimtis yra sudaroma kiekvienu individualiu atveju, 

priklausomai nuo baigtos programos apimties, sandaros ir ketinančiojo studijuoti 
magistrantūroje praktinės patirties. 

 

 
Studijų kryptis Sociologija 

Studijų forma Nuolatinė 

Kam skirta 
Kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros studijų kryptis priklauso kitai studijų 
krypčių grupei, nei jo baigtoji koleginių pirmosios pakopos studijų kryptis. 

Išsilavinimo ir 

kvalifikaciniai 

reikalavimai 
stojantiesiems 

 
Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

Programos tikslas 

(rezultatas) 

Papildyti įgytą išsilavinimą taip, kad jis atitiktų universitetinių studijų programų 

reikalavimus ir sudarytų galimybes stoti į Taikomosios sociologijos magistrantūros 

studijas. 

Programos trukmė Iki 1 metų 

Programos apimtis ne daugiau 60 kreditų 

 

 
Studijų programos 

sandara 

Pasirenkami bendrauniversitetiniai studijų dalykai 

 

Dalykai pateikti: http://www.vdu.lt/lt/studijos/apie-studijas-vdu/destomi-dalykai/ 

Pasirenkami Taikomosios sociologijos studijų dalykai iš Sociologijos ir antropologijos 

bakalauro programos dalykų sąrašo 
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Dalykai pateikti: http://www.vdu.lt/lt/study/program/show/19/ 

Papildoma informacija 

Kontaktai Daiva Vilčinskienė, tel. 837327822, el.p. daiva.vilcinskiene@vdu.lt 

 

Kita informacija 

Pasirenkamų studijų dalykų sąrašas ir apimtis yra sudaroma kiekvienu individualiu atveju, 

priklausomai nuo baigtos programos apimties, sandaros ir ketinančiojo studijuoti 
magistrantūroje praktinės patirties. 
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