
 

 

 

 

 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA 

Pavadinimas lietuvių kalba Personalo ir organizacijų valdymo psichologija 

Pavadinimas anglų kalba Psychology of Personnel and Organizational 

Management 

Programos kodas 223002334 

Apimtis kreditais arba trukmė val. 54 kreditai 

Programos tipas pagal profesiją Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų 

švietimo tobulinimo programos 

Programos tipas pagal kryptį 

 

*Asmens profesinės veiklos gebėjimų 

tobulinimo programa (pagrindinis) 

Dalyvių tikslinė grupė Asmenys, dirbantys (ar norintys dirbti) 

žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, taip pat 

organizacijų, padalinių vadovai ir kiti 

darbuotojai, kuriems organizacinės, personalo 

psichologijos žinios atrodo aktualios ir 

naudingos.   

Tobulinama profesija  Su profesine veikla susijusių personalo ir 

organizacijos valdymo psichologijos žinių ir 

gebėjimų ugdymas. 

Tobulinamos bendrosios kompetencijos *Personalo ir organizacijos valdymo 

psichologijos žinių ir gebėjimų ugdymas 

Programos lygis Institucijos lygis 

Kontaktinio mokymosi trukmė „Organizacijų vystymas ir pokyčių valdymas“ – 

60 akad. val. 

„Žmogiškųjų išteklių valdymo psichologija“ – 

90 akad. val. 

„Lyderystė ir sprendimų priėmimas 

organizacijoje“ - 60 akad. val. 

„Psichologiniai komunikacijos aspektai 

organizacijoje“ - 90 akad. val. 

„Darbuotojų gerovė ir sveikata“ - 60 akad. val. 

„Tyrimai ir intervencinės programos 

organizacijoje” - 90 akad. val.  

„Psichologinė atvejų organizacijoje analizė“ - 

90 akad. val.  

Iš viso: 540 akad. val.  

Savarankiško mokymosi trukmė „Organizacijų vystymas ir pokyčių valdymas“ – 

100 akad. val. 

„Žmogiškųjų išteklių valdymo psichologija“ – 

130 akad. val. 

„Lyderystė ir sprendimų priėmimas 

organizacijoje“ - 100 akad. val. 



 

 

„Psichologiniai komunikacijos aspektai 

organizacijoje“ - 130 akad. val. 

„Darbuotojų gerovė ir sveikata“ - 100 akad. val. 

„Tyrimai ir intervencinės programos 

organizacijoje” - 130 akad. val. 

Psichologinė atvejų organizacijoje analizė“ - 

130 akad. val.  

Iš viso: 820 akad. val.  

Reikalavimai programos dalyviams 

(programos reikalavimai) 

Aukštasis (universitetinis arba 

neuniversitetinis) išsilavinimas  

Programos aprašymas  Programos studijų tikslas: suteikti 

organizacinės psichologijos žinių ir praktinių 

įgūdžių organizacijų vadovams ir žmogiškųjų 

išteklių valdymo specialistams, siekiant 

darbuotojų gerovės ir organizacijos 

efektyvumo nuolatinių pokyčių sąlygomis. 

Ugdomi analitiniai, vertinimo ir tarpasmeniniai 

gebėjimai. 

Programą sudaro šie moduliai: 

Organizacijų vystymas ir pokyčių valdymas (6 

kreditai); 

Žmogiškųjų išteklių valdymo psichologija (9 

kreditai); 

Lyderystė ir sprendimų priėmimas 

organizacijoje (6 kreditai); 

Psichologiniai komunikacijos aspektai 

organizacijoje (9 kreditai); 

Darbuotojų gerovė ir sveikata (6 kreditai); 

Tyrimai ir intervencinės programos 

organizacijoje (9 kreditai); 

Psichologinė atvejų organizacijoje analizė (9 

kreditai). 

Baigus programą mokymų dalyviams 

išduodamas Vytauto Didžiojo universitete 

registruotas įgytas žinias ir įgūdžius liudijantis 

pažymėjimas. 

RENGINIAI 

Tipas Aukštesnės pakopos ar kitos krypties, 

gretutinė, laipsnio nesuteikianti studija 

Svetainės adresas https://www.vdu.lt/lt/studijos/neformaliuju-

kompetenciju-pripazinimas/neformaliojo-

svietimo-studiju-programos/ 

Vykdymo adresas Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių 

mokslų fakultetas, Jonavos g. 66, Kaunas 

Pradžia 2020 ruduo  

Pabaiga 2023 ruduo 

Mokymo kalbos Lietuvių 

Dalyvio mokestis 2500 eurų (kaina vienam dalyviui gali šiek tiek 

kisti priklausomai nuo dalyvių skaičiaus 

grupėje) 

Ar pritaikytas specialiųjų ugdymosi 

poreikių asmenims 
Taip 
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Registracijos nuoroda  

Registracijos pradžia  2020-08-01  

Registracijos pabaiga 2023-09-01  

Koordinatoriaus telefonas 8 37 327947 

Koordinatoriaus el. paštas loreta.buksnyte-marmiene@vdu.lt 

 


