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VDU rektorius, profesorius Zigmas Lydeka

Universitetas – tai erdvė, kurioje neegzistuoja apribo-
jimai atradimams, ieškojimams ir saviraiškai. Čia mes 

mokomės vieni iš kitų, skatiname ne tik siekti žinojimo, bet 
svarbiausia – patiems ieškoti kūrybiškų sprendimų. Atvira 
širdimi, imliu protu  priimame mokslo tiesas, dosniai jomis 

dalijamės ir nuolatos ieškome dialogo. Puoselėjame 
liberalias ugdymo programas ir tausojame universiteto 

išskirtinumą – gebėjimą kitaip organizuoti studijas, mokslo 
tyrimus, bendruomenės gyvenimą. Tikime, jog tik laisvas 

pasirinkimas ir apsisprendimas įkvepia jauną žmogų 
tolesniems ieškojimams, atradimams ir tobulėjimui, kas 
leidžia subręsti jaunuolio protui, formuotis pažiūroms ir 

stiprinti valią. Didžiuojamės kiekvienu savo 
bendruomenės nariu, esame atviri visiems 

trokštantiems pažinimo, kūrybiškiems, kupiniems 
polėkio, pasiruošusiems didiems darbams žmonėms.
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Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – 
viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietu-
voje, turinti įdomią istoriją, puoselėjanti 
ir tęsianti brandžias tradicijas, vaidi-
nanti ypatingą vaidmenį ne tik Lietuvos, 
bet ir viso Baltijos regiono bei Europos 
intelektualinėje bei kultūrinėje erdvėje. 
Universiteto bendruomenę vienija Artes 
Liberales, t.y. klasikinio laisvųjų menų uni-
versiteto idėja, šiltas ir nuoširdus bendravi-
mas, nuolat lydinti ir stiprinanti liberali 
humanistinė dvasia.

Kuo ypatingos Artes Liberales 
studijos VDU?
Vytauto Didžiojo universiteto išskirtinumas 
– gebėjimas kitaip organizuoti studi-
jas, mokslo tyrimus, bendruomenės 
gyvenimą. Klasikiniai Artes Liberales uni-
versitetai – tai tarsi modernaus gyvenimo 
laboratorijos, ugdančios drąsius, 
nebijančius eksperimentuoti jaunus 
žmones, tapsiančius profesionaliais, 
neabejingais savo šalies kūrėjais. Klasikinis 
universitetas nesprendžia pragmatinių 

dalykų. Čia nesivadovaujama vien tik iš 
anksto sukurtomis formulėmis. Tai erdvė, 
kur jauni žmonės ugdo kritinį mąstymą, 
turi galimybę formuoti laisvą požiūrį. 
Būtent čia kuriama šalies ateitis. Toks ir yra 
šių dienų Vytauto Didžiojo universitetas.

Tęsia brandžias tradicijas
Universiteto istorijos pradžia laikomi 
1922 m., kai reorganizavus iki tol Kaune 
veikusius Aukštuosius kursus, įkurtas univer-
sitetas. Antrajame pagal dydį Lietuvos 
mieste Kaune, kuris 1919-1939 m. buvo 
Lietuvos Laikinąja sostine, įkurtas univer-
sitetas buvo vienintelė tuo metu lietuviška 
aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai svar-
biu šalies kultūros, mokslo bei modernios, 
laisvos intelektualios minties židiniu. 
1930 m., minint kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos 
universitetui Kaune buvo suteiktas 
Vytauto Didžiojo universiteto vardas. 
1950 m. sovietų valdžiai universitetą iš 
pagrindų reorganizavus, uždarius sovietinę 
ideologiją kritikavusias humanistikos ir socialinių

mokslų programas, VDU intelektinė ir akademinė 
tradicija vystėsi išeivijoje, o 1989 m. 
bendromis Lietuvos ir diasporos mokslininkų 
pastangomis Vytauto Didžiojo universitetas 
buvo atkurtas. 
Šiandien VDU įgyvendina universiteto 
atkūrime aktyviai dalyvavusių šalies ir užsienio 
intelektualų siekius, puoselėja atvirumą, 
dialogą ir toleranciją, tautinės kultūros tąsą ir 
plėtrą, kurdamas unikalų studijų modelį, vado-
vaujasi liberalumo ir demokratijos principais.

Svarbiausios universiteto istorijos datos
• 1922 m. – įkurtas Lietuvos universitetas Kaune.
• 1930 m. – Lietuvos universitetui suteiktas 
Vytauto Didžiojo vardas.
• 1950 m. – Vytauto Didžiojo universitetas reor-
ganizuojamas į kitus universitetus.
• 1989 m. – bendromis Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių mokslininkų pastangomis Vytauto 
Didžiojo universitetas atkuriamas.
• 2009 m. – atkurtasis Vytauto Didžiojo univer-
sitetas mini savo veiklos 20-metį.
• 2012 m. – švenčiamas universiteto įkūrimo 
90-metis.
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Studijas organizuoja 10 fakultetų
> Ekonomikos ir vadybos
> Gamtos mokslų
> Humanitarinių mokslų
> Informatikos
> Katalikų teologijos
> Menų
> Muzikos akademija
> Politikos mokslų ir diplomatijos
> Socialinių mokslų
> Teisės

Studijų programos
> 40 bakalauro
> 52 magistrantūros 
> vientisųjų teisės studijų
> podiplominių studijų
> papildomosios studijos 
> pedagogikos studijų (laipsnio 
nesuteikiančios)
> doktorantūros

Bendruomenė  
>  daugiau nei 9000 studentų
> apie 550 dėstytojų ir mokslo darbuotojų
> daugiau nei 21 500 absolventų 
(po 1989 m.)

Tarptautinis pripažinimas
> Europos universitetų asociacijos (EUA) 
tikrasis narys
> Europos tarptautinio švietimo asociacijos 
(EAIE) narys
> Baltijos jūros regiono universitetų tinklo 
(BSRUN) narys
> Baltijos studijų progreso asociacijos 
(AABS) narys ir kt.

Bendradarbiavimas ir tarptautinės studijos
> bendradarbiaujama su 236 universitetais 
visame pasaulyje
> mūsų partneriai – 14 kolegijų ir 56 
mokyklos bei gimnazijos
> 19 „Campus Europae“ universitetų 
tinklo narys
> 3 bakalauro studijų programos, 11 
magistro studijų programų anglų kalba ir 
daugiau nei 420 kursų anglų kalba
> intensyvūs 26 (priklauso nuo semestro) 
užsienio kalbų kursai
> „LLP/Erasmus“ studijų mainų programa 
kasmet pasinaudoja ~ 500 studentų ir 
~200 dėstytojų ir darbuotojų; kasmet į 
universitetą atvyksta ~700 studentų iš 
užsienio

Studijų infrastruktūra
> 15 pastatų Kauno centre ir aplink jį
> modernios auditorijos, kompiuterių klasės, 
laboratorijos
> biblioteka su daugiau nei 250 tūkst. 
pavadinimų leidinių įvairiuose fonduose
> 10 specializuotų skaityklų su daugiau nei 
500 darbo vietų
> kompiuterinė kalbų mokymo laboratorija 
„SANAKO LAB 300“
> neįgaliesiems pritaikyta studijų ap-
linka – universiteto erdvės, auditorijos 
ir bendrabučiai pritaikyti žmonėms su 
judėjimo negalia, atsižvelgdami į studentų 
poreikius dėstytojai individualizuoja mo-
kymo procesą
> 95 proc. visų universiteto erdvių veikia 
spartusis bevielis interneto ryšys
> vidinio tinklo (intraneto) sistema 
„FirstClass“
 > 3 bendrabučiai (daugiau nei 800 
kambarių)
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Studijų informacijos centras
K.Donelaičio g. 52-116 kab., Kaunas
Telefonas (8 37) 323 206
Faksas (8 37) 323 621
El.paštas darbuotojai@smt.vdu.lt
Skype VDU.moksleiviams
Facebook VDU moksleiviams

Nuolatinės formos bakalauro ir 
vientisosios studijos

Magistrantūros studijos,
vykdomos nuolatine forma

Magistrantūros studijos, 
vykdomos ištęstine forma

Vytauto Didžiojo universitete vykdomos bakalauro studi-
jos, kurių metu įgyjama ne tik konkrečios studijų krypties 
žinių bei įgūdžių, bet ir suteikiamas platus, visapusiškas 
išsilavinimas. Ugdant intelektualų, kritiškai mąstantį, mora-
liai atsakingą studentą universitete puoselėjama Artes 
Liberales studijų tradicija.

Kokia yra bakalauro studijų trukmė?
Nuolatinės studijų formos bakalauro studijų trukmė – 8 
semestrai t.y. keturi studijų metai. Katalikų teologijos 
programos trukmė – 5 metai. Baigus bakalauro studijų 
programas įgyjamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 
Baigusiems Religijos pedagogikos, Karjeros ir profesinio 
konsultavimo, Švietimo ir informacinių technologijų 
bei Muzikos pedagogikos studijų programas kartu su 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu suteikiama ir mokytojo 
kvalifikacija. 

Ką galima studijuoti nuotoliniu būdu?
Vytauto Didžiojo universitete dviejų krypčių Švietimo ir in-
formacinių technologijų studijų programa organizuojama 
nuotoliniu būdu. Baigusieji studijas  gauna ne tik andra-
gogikos ir taikomosios informatikos bakalauro laipsnį, bet 
ir mokytojo kvalifikaciją. Studijoms tereikia kompiuterio su 
interneto ryšiu. Numatyta studijų trukmė 4 arba 6 metai, 
priklausomai nuo studentų galimybės studijuoti ir įvykdyti 
studijų programą. Detaliau: http://campus.vdu.lt
Nuotoliniu būdu taip pat galima studijuoti atskirus daly-
kus visose studijų programose.

Kokios yra vientisosios studijos?
Vytauto Didžiojo universitete organizuojamos Teisės 
vientisosios studijos, apjungiančios pirmąją (bakalauro) ir 
antrąją (magistrantūros) studijų pakopas. Studijų trukmė 
– 5 metai. Baigus įgyjamas teisės magistro kvalifikacinis 
laipsnis ir teisininko kvalifikacija.

Magistrantūros studijų programos 
skirtos pasirengti savarankiškam 
mokslo (meno) darbui. Asmenims, 
baigusiems magistrantūros studijų 
programas, suteikiamas atitinkamos 
studijų krypties (šakos) magistro 
laipsnis. Baigusiems teologijos studijų 
programas suteikiamas teologijos 
licenciato laipsnis.

Kokia yra magistrantūros studijų VDU 
trukmė?
Magistrantūros studijų trukmė – 1,5-2 
metai. Magistrantūros studijos skiria-
mos į du etapus: pirmąjį, kurio metu 
studijuojami privalomieji bei pasiren-
kamieji dalykai, atliekami tiriamieji 
darbai, projektai, ir antrąjį, kurio metu 
rengiamas magistro diplominis darbas 
(paskutinį semestrą).

Ar galima rinktis kitos krypties 
magistrantūros studijas?
Į magistrantūros studijas priimami 
asmenys, baigę tos pačios arba 
gretutinės studijų krypties bakalauro 
studijas, nurodytas magistrantūros 
studijų programos apraše. Baigusiems 
kitos krypties bakalauro studijas arba 
neuniversitetines profesinio bakalauro 
(kolegines) studijas organizuojamos 
papildomosios studijos, kurių turinį ir 
apimtį nustato magistrantūros studijų 
programos komitetas.

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia į 
ištęstines magistrantūros (podiplomines) 
studijas, kurios skirtos asmenims, siekiantiems 
tobulinti kvalifikaciją, profesinius gebėjimus 
ar persikvalifikuoti. Magistrantūros studijos 
ištęstine forma organizuojamos orientuo-
jantis į studijuojančiųjų poreikius bei darbo 
rinkos reikalavimus. Studentams sudaroma 
galimybė derinti studijas su kitu jų užimtumu, 
jų trukmė gali būti pusantro karto ilgesnė nei 
vykdomų nuolatine forma.

Sėkmingai baigus ištęstines magistrantūros 
studijas išduodamas įgytą kvalifikacinį laipsnį 
ir/arba kvalifikaciją patvirtinantis magistro 
diplomas. Daugiau informacijos apie šias 
magistrantūros studijas teikia jas organi-
zuojantys fakultetai bei Akademinių reikalų 
tarnyba.

Doktorantūros studijos

Vytauto Didžiojo universiteto stiprybė – 
gebėjimas į įvairias studijų, mokslo ir kitas uni-
versiteto veiklas įtraukti jaunų, perspektyvių 
doktorantų, rengti mokslininkus, gebančius 
savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 
plėtros darbus bei spręsti aktualias Lietuvos, 
Europos ir pasaulio mokslo problemas. 
Vytauto Didžiojo universitete yra vykdomos 
doktorantūros studijos 18 mokslo krypčių. 
Doktorantūros trukmė – 4 metai. Priėmimą 
organizuoja ir daugiau informacijos teikia 
fakultetų dekanatų administracijos bei 
Mokslo tarnyba.
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Papildomosios studijos kolegijų absolventams – tai studijos, 
apimančios pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių nėra 
studijavę ketinantieji stoti į antrosios pakopos studijų programas 
(nors šie dalykai yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamai 
žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms).

Papildomųjų studijų programas gali rinktis ne tik kolegijų absolven-
tai, ketinantys studijuoti magistrantūroje, bet ir bakalauro studijų 
absolventai, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties 
pirmosios pakopos studijų programas.

Papildomųjų studijų programų klausytojai moka 50 proc. studijuo-
jamo dalyko kredito kainos. Studijų programas sudaro ir studijas 
organizuoja katedra, į kurios magistrantūros studijų programą 
pretenduoja studentas. Dokumentai priimami fakultetuose. 
Dokumentų priėmimo laikas ir terminai skelbiami papildomųjų 
studijų programų aprašuose www.vdu.lt/studijos. Bendrąją 
informaciją apie priėmimą į papildomąsias studijas teikia:

Akademinių reikalų tarnybos Studijų skyrius
Laisvės al. 53-203, LT-44248 Kaunas
Telefonas (8 37) 327 963
El.paštas sg@art.vdu.lt

Papildomosios studijos

Vytauto Didžiojo universitete studentai, be savo specialybės 
studijų, gali nemokamai rinktis ir kitos programos gretutines 
studijas. Jų pasirinkimas studentams padeda įgyti platesnį 
išsilavinimą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes, nes su 
įvairesniu ir didesniu kompetencijų „bagažu“ gebama geriau 
prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. Be to, gretutinės studijos 
atveria kelius ir į tos pačios krypties magistrantūrą – nebereikia 
studijuoti išlyginamųjų dalykų. Pradėti studijuoti gretutinę studijų 
programą studentai gali jau nuo pirmojo semestro, pasirinkdami 
vieną iš 28 gretutinių studijų programų. 

Gretutinės studijos Vytauto Didžiojo universitete vykdomos nuo 
pat universiteto atkūrimo pradžios.

Daugiau informacijos apie gretutines studijas galite rasti 
www.vdu.lt tinklalapio skiltyje „Gretutinių studijų programos“.
Informaciją teikia:

Akademinių reikalų tarnybos Studijų skyrius
Laisvės al. 53-203, LT-44248 Kaunas
Telefonas (8 37) 327 963
El.paštas sg@art.vdu.lt

Gretutinės studijos

Vytauto Didžiojo universitete vykdoma pedagogikos laipsnio 
nesuteikianti studijų programa, skirta parengti kvalifikuotus spe-
cialistus, gebančius dirbti švietimo institucijose, savo veikloje taikyti 
šiuolaikines mokymo ir mokymosi teorijas, sistemas ir technologijas 
planuojant, vykdant bei vertinant ugdymo(si) procesą nuolatinio 
tobulėjimo bei kaitos kontekste. 

Baigus pedagogikos laipsnio nesuteikiančią studijų programą, 
suteikiama mokytojo kvalifikacija ir išduodamas baigtas studijas ir 
kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas. 

Akademinių reikalų tarnybos Studijų skyrius
Laisvės al. 53-203, LT-44248 Kaunas
Telefonas (8 37) 327 963
El.paštas sg@art.vdu.lt

Laipsnio nesuteikianti studijų programa

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studijuoti neformaliojo 
švietimo programose arba rinktis atskirus studijų dalykus. Neforma-
liojo švietimo programos – tai programos, skirtos profesinei kvalifi-
kacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendrie-
siems gebėjimams ir erudicijai plėtoti. Šios programos sudaromos 
atsižvelgiant į ketinančiųjų studijuoti mokymosi poreikius, taip pat 
gali būti rengiamos pagal įmonės ar organizacijos darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Baigusiems neformaliojo švietimo 
programą išduodamas universiteto nustatytos formos kvalifikaci-
jos tobulinimo pažymėjimas. Informaciją apie konkrečias VDU 
siūlomas neformaliojo švietimo studijų programas teikia jas organi-
zuojantys universiteto padaliniai.

Atskiri studijų dalykai – tai universitete vykdomų pirmos ir antros pa-
kopos studijų programų dalykai arba jų grupės. Juos gali studijuoti 
visi, norintys įgyti žinių ar papildomų gebėjimų. Išklausiusiems studijų 
programos dalyką ar jų grupę išduodama akademinė pažyma. 
Informaciją apie atskirus studijų dalykus teikia VDU Akademinių 
reikalų tarnyba. Daugiau informacijos apie neformaliojo švietimo 
programas galite rasti www.vdu.lt tinklalapio skiltyje „Neformaliojo 
švietimo studijų programos“. Bendrąją informaciją apie univer-
sitete vykdomas neformaliojo švietimo programas teikia: 

VDU Tęstinių studijų centras
S.Daukanto g. 27-402 kab., LT-44249 Kaunas
Telefonas (8 37) 327 984
El.paštas tsc@tsc.vdu.lt
Internetas http://www.vdu.lt/tsc

Neformalus švietimas



 

EKONOMIKOS 
IR VADYBOS 
FAKULTETAS

S. Daukanto g. 28 – 303, LT-44246 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 856
Faksas: (8 37) 327 857
El. paštas: dek@evf.vdu.lt 
Internetas: http://evf.vdu.lt 
Facebook: www.facebook.com/VDU.EVF   
 

Bakalauro studijų programos
Ekonomika ir finansai
Marketingo vadyba 
Verslo administravimas 
Europos ekonomikos studijos (European 
Economic Studies,dėstoma tik anglų 
kalba, planuojama vykdyti nuo 2013 m.)

Ekonomika ir finansai
Marketingo vadyba
Verslo administravimas 

Gretutinių studijų programos

2 semestrų studijos viename iš 19 „Campus 
Europae“ universitetų tinklo narių.

1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ 
programą Belgijos, Danijos, Graikijos, 
Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, 
Kipro, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, 
Suomijos, Turkijos, Vokietijos ir kt. šalių uni-
versitetuose.

Studijos pagal dvišales sutartis Japonijos, 
Norvegijos, Pietų Korėjos, Rusijos, Ukrainos, 
Taivano ir kt. šalių universitetuose.  

Galimybės išvykti dalinėms 
studijoms į užsienį

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į 
mokamas vietas 

vidutiniai 
konkursiniai balaipirmojo paskutiniojo

Ekonomika 20,06 17,58 13,63

Marketingo 
vadyba 20 18,34 12,63

Verslo 
administravimas 18,96 18,24 12,38

Finansai ir bankininkystė (Finance and 
Banking, dėstoma lietuvių ir/ar anglų 
kalba)
Firmų organizavimas ir vadyba
Makroekonominė analizė ir politika
Marketingas ir pardavimai 
(Marketing and Sales,
dėstoma tik anglų kalba)
Marketingas ir tarptautinė komercija 
(Marketing and International Commerce, 
dėstoma lietuvių ir/ar anglų kalba)

Reklamos vadyba

Magistrantūros studijų programos
Pasiekimai

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

Tarptautinis aukštųjų mokyklų tinklas 
„EDUNIVERSAL“ kasmet vertina 7000 
universitetų visame pasaulyje. Nuo 
2007 m. VDU Ekonomikos ir vadybos 
fakultetas patenka tarp 800 geriausių 
vadybos ir verslo administravimo studijas 
organizuojančių universitetų.

2011 m. statistika

Konkursinio balo sandara 2012 m. 

Studijų programa Egzaminaii Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Ekonomika 
ir finansai Matematika

Lietuvių kalba
Užsienio kalba 

arba istorija

0,4
0,2
0,2

Istorija arba 
užsienio 
kalba

0,2Marketingo vadyba

Verslo 
administravimas



Dekanas prof. Pranas Žukauskas

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas – 
viena geriausių ekonomikos ir vadybos 

mokyklų Lietuvoje, pripažinta tarptautiniu 
mastu. Sėkmingas teorijos ir praktikos, studijų 

ir mokslo tyrimų, konsultacinės veiklos 
integravimas padeda fakultetui išlikti vienu 
iš lyderių. Fakultete pripažįstami ir gerbiami 

individualūs kiekvieno studento poreikiai 
ir interesai. Tai puiki vieta protingiems, 

versliems, turintiems saviraiškos polinkių ir 
teigiamų ambicijų jauniems žmonėms, 

siekiantiems profesinių aukštumų. 

Partnerystė ir ryšiai

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas 
yra pasirašęs dvigubo diplomo sutartį su 
Katalikiškojo Liuveno universiteto verslo 
mokykla Belgijoje, kuri yra vertinama 
kaip viena geriausių visoje Europoje ir  
Pasauliniuose Financial Times vadybos 
magistrantūros studijų reitinguose užima 
19 vietą.   
Ši sutartis dviejų Ekonomikos ir vadybos 
fakulteto magistrantūros programų – 
Finansų ir bankininkystės bei Marketingo 
ir tarptautinės komercijos – studentams 
suteikia galimybę gauti dviejų universitetų 
diplomus. Studentai, norintys gauti 
dvigubą diplomą, pirmuosius metus turi 
studijuoti VDU Ekonomikos ir vadybos 
fakultete, o antruosius – Liuveno verslo 
mokykloje. 

Įvertinus tai, kad pagal šią sutartį iš karto 
įgyjami dviejų universitetų diplomai, VDU 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto absol-
ventams suteikiamos didesnės konkuravi-
mo darbo rinkoje galimybės bei platesnės 
ir gilesnės profesinės žinios. 

7EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS / EVF
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Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Baigę studijas absolventai gebės ekonomiškai mąstyti, 
vertinti įmonės ekonominę veiklą ir makroekonominės 

aplinkos, finansų sistemos pokyčius šalies, ES ir glo-
baliame lygyje; suprasti valstybės finansų sistemą, vertinti 

jos poveikį ekonominiams bei socialiniams procesams; 
pagrįsti ir priimti strategiškai svarbius verslo sprendimus, 
taikant šiuolaikinius ekonominius-finansinius metodus ir 
instrumentus; apibūdinti bei taikyti praktiškai apskaitos 
reikalavimus, parengti įmonės finansinę atskaitomybę; 

sudaryti įmonės biudžetus, kontroliuoti jų vykdymą; anali-
zuoti įmonės ekonominę-finansinę būklę, nustatyti es-

mines problemas, parinkti tinkamus jų sprendimo meto-
dus, numatyti rezultatus; suprasti bankų operacijas ir 

instrumentus, analizuoti, vertinti jų veiklos efektyvumą bei 
riziką; naudoti matematinės statistikos, ekonometrikos 

metodus; efektyviai bendrauti ir diskutuoti, sprendžiant 
realias praktines užduotis.

Baigę šią programą, absolventai įgis kvalifikaciją 
dirbti ekonomistais ir finansistais įvairiose verslo 

įmonėse, bankuose bei kitose finansinėse instituci-
jose, valstybės valdžios įstaigose, tarptautinėse 

ekonomikos, verslo ir  finansų organizacijose. 
Galės tęsti studijas ekonomikos bei  finansų krypčių 

magistrantūroje. 

EKONOMIKA IR FINANSAI

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / EVF

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Šioje programoje studentas studijuos mikro ir 
makroekonomiką bei kitus ekonomikos, finansų dalykus, 
matematiką ir statistiką, ekonometriką, kad galėtų ver-
tinti įmonių ir organizacijų ekonominę veiklą ir finansus 
besikeičiančioje makroekonominėje aplinkoje. Studijuos 
tarptautinius ekonominius santykius ir ES ekonomiką bei 
integraciją, tarpkultūrinę komunikaciją Europoje, kad žinotų 
tarptautinių įmonių veiklos ir darbo jose specifiką. Svarbu tai, 
kad ekonomikos dalykai bus studijuojami anglų kalba. Taip 
pat galima pasirinkti Prancūzijos ar Vokietijos ekonomikos 
analizės specializaciją ir privalomas vokiečių/prancūzų kalbų 
studijas, nes dvikalbystė Europos versle ir viešajame sekto-
riuje labai svarbi. Kursinius projektus ir baigiamąjį darbą rašys 
gilinantis į pasirinktos šalies, Vokietijos ar Prancūzijos, ekono-
minius procesus ar įmonių veiklą.

Baigę šią programą, absolventai įgis kvalifikaciją dirbti 
ekonomikos analitikais tarptautinėse Europos sąjungos 
šalių įmonėse, Lietuvos verslo įmonėse ir organizacijose, 
viešajame sektoriuje, kurie plėtoja ryšius su Europos 
sąjungos šalimis. Galės tęsti studijas ekonomikos ir 
finansų krypčių magistrantūroje.

EUROPOS EKONOMIKOS STUDIJOS  
(EUROPEAN ECONOMIC STUDIES, DĖSTOMA TIK ANGLŲ 

KALBA, PLANUOJAMA VYKDYTI NUO 2013 M.)
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Baigę studijas absolventai gebės įvertinti, apibrėžti verslo 
aplinkos jėgas ir veikėjus, suprasti jų įtaką organizacijos 
marketingo sprendimams, planuoti organizacijos marke-
tingo veiklą ir procesus, atlikti marketingo veiklų analizę, 
vertinimą bei kontrolę, valdyti marketingo veiklą orga-
nizacijoje, komunikuoti su pirkėjais. Taip pat sugebės 
analizuoti, organizuoti naujo produkto kūrimo, komunikaci-
jos, paskirstymo, kainodaros procesus, priimti ir įgyvendinti 
marketingo sprendimus, aprūpinti organizacijas marke-
tingo personalu.

Baigę šią programą, absolventai įgis kvalifikaciją dirbti 
įvairaus profilio įmonių marketingo padalinių vadovais, 
projektų vadovais, vadybininkais ar specialistais, konsul-
tantais, gebančiais tyrinėti ir pritaikyti marketingo vady-
bos įgūdžius bei žinias savarankiškai veiklai ir tolesniam 
mokymuisi, priimti sprendimus sprendžiant marketingo 
problemas, inicijuoti ir vykdyti įvairius marketingo 
projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį 
išsilavinimą įvairiose šiuolaikinio marketingo veiklos srityse 
ir verslo aplinkose. Taip pat galės tęsti studijas verslo 
administravimo ir vadybos krypčių magistrantūroje.

Šios studijų programos absolventai gebės įvertinti 
ekonominės-socialinės aplinkos veiksnių įtaką verslui, or-

ganizuoti ir įvertinti pagrindines verslo administravimo sritis: 
finansų, marketingo, personalo ir operacijų valdymo veiklas; 

išmanys, kaip naudotis bendrosios paskirties ir kai kuriomis 
specialiosiomis apskaitos kompiuterinėmis programomis, 

kaip parengti produktų ar paslaugų rinkotyros ir rinkodaros, 
verslo, planus. Gebės priimti ir įgyvendinti valdymo spren-

dimus, organizuoti, analizuoti bei vertinti verslo ir personalo 
darbą, pasirinkti teisingą lyderiavimo stilių ir motyvavimo 

priemones.

Baigę šią programą, absolventai įgis kvalifikaciją dirbti 
bet kurios privačios ar valstybinės organizacijos adminis-
tracijos pareigybėse, dirbti vadybininkais ar specialistais 

organizacijų marketingo, personalo, gamybos ar finansų 
padaliniuose, vadovauti organizacijų padaliniams, užsiimti 
konsultavimo veikla, pradėti savo verslą. Galės tęsti studi-
jas Marketingo ir tarptautinės komercijos, Reklamos vady-

bos bei Firmų organizavimo ir vadybos magistrantūroje. 

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

MARKETINGO VADYBA VERSLO ADMINISTRAVIMAS 

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / EVF
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Baigę studijas absolventai gebės 
savarankiškai analizuoti ir kritiškai 
vertinti  procesus, vykstančius 
tiek globalioje, tiek šalies finansų 
sistemoje bei atskiruose jos sekto-
riuose – finansų rinkose, bankuose, 
kitose finansinėse institucijose; 
taikyti šiuolaikinius finansų, rizikos 
valdymo instrumentus ir metodus 
praktikoje; analizuoti ir vertinti 
investicinę aplinką, pagrįsti ir priimti 
ilgalaikius investicinius sprendimus; 
analizuoti finansinės informacijos 
srautus ir jų įtaką įmonės veiklos 
rezultatams; formuluoti strateginio 
įmonių ir organizacijų finansų val-
dymo sprendimus bei modeliuoti 
šių sprendimų įtaką įmonės vertei; 
atpažinti finansų etikos 
problemas ir jas vertinti; dirbti 
mokslinį tiriamąjį darbą, diskutuoti 
ir pristatyti  savo nuomonę aktua-
liomis finansų temomis. 

Baigę šią programą, absolven-
tai įgis kvalifikaciją dirbti finansų 
specialistais bankuose ir kitose 
finansinėse institucijose, įmonėse ir 
organizacijose; finansų analitikais, 
konsultantais verslo konsultavimo 
ir audito firmose; finansų specialis-
tais, ekspertais valstybės valdymo 
institucijose; finansų dalykų dėsty-
tojais universitetuose ir kolegijose; 
tęsti studijas ekonomikos krypties 
doktorantūroje.

Baigę studijas absolventai gebės 
parengti tikslų ir uždavinių realizavimo 
sprendimų variantus, juos pagrįsti, kurti 
organizacinius projektus, sudaryti pro-
jektų įgyvendinimo planus, organizuoti 

šių planų vykdymą. Taip pat gebės 
organizuoti firmų vystymo strategi-
jų sudarymo procesus, formuluoti 

strateginius tikslus, atlikti strateginės 
būklės analizę, galės patarti korpora-
cijų vadovams struktūrų formavimo, 
personalo valdymo, vadybinių pro-
cesų organizavimo ir kitais vadybos 

klausimais.

Baigę šią programą, absolventai 
įgis kvalifikaciją dirbti įvairaus profilio 
organizacijų vadybos specialistais, 

vadovauti organizacijų padaliniams, 
filialams ir pačioms organizacijoms, 

pradėti savo verslą.

Baigę studijas absolventai gebės sa-
varankiškai analizuoti ir kritiškai vertinti  

procesus, vykstančius tiek globalioje 
ekonomikoje, tiek regionuose, tokiuose 

kaip ES. Studijų metu gilins žinias studi-
juodami makroekonominės analizės 
teoriją, analizuos makroekonomikos 

mokslinio tyrimo metodus, vertins eko-
nominės politikos strategijas ir jų svarbą 

šalies ekonominiams pokyčiams. 
Didelis dėmesys skiriamas tarptautinei 
ekonomikai ir globaliniams ekonomi-

niams procesams, darniam ekonomi-
kos vystymuisi. Absolventai gebės dirbti 

mokslinį tiriamąjį darbą, atlikti teorinę, 
statistinę analizę, vertinti daugianaci-

onalinių didžiųjų korporacijų pasaulyje 
veiklą, diskutuoti ir pristatyti  savo nuo-

monę aktualiomis makroekonomikos 
pokyčių temomis. 

Baigę šią programą, absolventai įgis  
kvalifikaciją dirbti makroekonomikos 

analitikais Lietuvos ir kitų šalių bankuose, 
firmose ir organizacijose, viešajame 

sektoriuje; ekonomikos dalykų 
dėstytojais universitetuose ir kolegijose; 
galės tęsti studijas ekonomikos krypties 

doktorantūroje.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

FINANSAI IR BANKININKYSTĖ 
(FINANCE AND BANKING,

 DĖSTOMA LIETUVIŲ IR/AR ANGLŲ KALBA)

FIRMŲ ORGANIZAVIMAS 
IR VADYBA

MAKROEKONOMINĖ 
ANALIZĖ IR POLITIKA

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / EVF
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MARKETINGAS IR PARDAVIMAI 
(MARKETING AND SALES,

 DĖSTOMA TIK ANGLŲ KALBA)

MARKETINGAS IR 
TARPTAUTINĖ KOMERCIJA

(MARKETING AND INTERNATIONAL COMMERCE,
 DĖSTOMA LIETUVIŲ IR/AR ANGLŲ KALBA)

REKLAMOS VADYBA

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Šios studijų programos absolventai gebės 
sistemiškai planuoti, organizuoti ir kontro-
liuoti verslo organizacijų veiklas nuolat 
besikeičiančioje aplinkoje. Absolventai taip 
pat gebės tarptautinėse rinkose valdyti 
sudėtingus šiuolaikinio marketingo aspektus 
ir procesus. Studijų metu didelis dėmesys 
bus teikiamas vartotojų elgsenos, kainoda-
ros, e-verslo ir marketingo, tarptautinio ir 
strateginio marketingo, verslo teisės, strate-
ginio prekinio ženklo valdymo ir kt. sritims. 

Baigę šią programą, absolventai įgis 
kvalifikaciją dirbti įvairaus pobūdžio organi-
zacijų vadovais, marketingo ir pardavimų 
padalinių vadovais, vadovų patarėjais 
marketingo, pardavimų ir importo/eksporto 
srityse, užsienio ir Lietuvos verslo organizaci-
jų skyrių vadovais, marketingo ir pardavimo 
sričių konsultantais. 

Šios studijų programos absolven-
tai gebės vertinti kultūrinius šalių 

ekonominių sistemų skirtumus, rengti 
ir įgyvendinti strateginius marketingo 
planus, prisitaikyti prie išorės pokyčių 

ir valdyti vidaus pokyčius. Absolventai 
mokės valdyti marketingo procesus 
verslo struktūrose, analizuoti ir vertinti 
raidos tendencijas atitinkamų rinkų ir 

savo potencialo atžvilgiu, prognozuoti 
Lietuvos ir tarptautinių rinkų pokyčius.  

Baigę šią programą, absolventai įgis 
kvalifikaciją dirbti marketingo vady-

bininkais ar marketingo skyrių vadovais, 
užsienio kompanijų rinkos/produktų 
vadybininkais ar vadovais Lietuvoje, 

marketingo specialistais ar konsultantais 
konsultacinėse verslo firmose. Šios prog-
ramos absolventai bus pasirengę steigti 

savo konsultacines firmas ar pradėti 
privatų verslą; galės teikti konsultacines 
paslaugas įmonėms, sprendžiančioms 

marketingo ir tarptautinės komerci-
jos problemas. Karjeros bus galima 

siekti valstybės ir verslo organizacijose, 
tarptautinėse komercinėse struktūrose. 

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Šios studijų programos absolventai 
mokės parengti integruotos komu-
nikacijos strategijas, įvertinti įvairių 

komunikavimo priemonių naudojimo 
tikslingumą; gebės taikyti įvairias 

reklamų kūrybines strategijas bei ino-
vatyvias komunikacijų technologijas 
reklamoje, įvertinti įvairių reklaminių 

sprendimų ir veiksmų poveikį pirkėjui, 
parinkti tinkamiausius reklamos 

kanalus, sėkmingai valdyti reklamos 
kampanijas ir projektus. 

Baigę šią programą, absolventai įgis  
kvalifikaciją dirbti reklamos vady-

bininkais, reklamos projektų vadovais 
ar sėkmingai vadovauti reklamos 

agentūroms. Absolventai galės kvali-
fikuotai teikti konsultacines paslaugas 
įmonėms, sprendžiančioms reklamos 

problemas. 

Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?



GAMTOS 
MOKSLŲ 
FAKULTETAS

Vileikos g. 8 – 212, LT-44404 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 902
Faksas: (8 37) 327 916
El. paštas: dek@gmf.vdu.lt 
Internetas: http://gmf.vdu.lt  
Facebook: VDU gamtos mokslų fakultetas 

Bakalauro studijų programos
Aplinkotyra ir ekologija
Aplinkos fizika ir informatika
(planuojama vykdyti nuo 2013 m.)
Biochemija
Biologija 
Biotechnologija

Aplinkotyra ir ekologija
Biochemija
Biologija
Energetikos fizika

Gretutinių studijų programos

1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ 
akademinių mainų programą. Gamtos 
mokslų fakultetas yra sudaręs 25 „LLP/
Erasmus“ akademinių mainų sutartis 
su 10 šalių (Didžiosios Britanijos , Estijos, 
Italijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Vokietijos, Turkijos) 
aukštosiomis mokyklomis. 

Studijos pagal dvišales sutartis Pietų 
Korėjos, Lenkijos, Rusijos ir kt. šalių univer-
sitetuose.

Galimybės išvykti dalinėms 
studijoms į užsienį

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į 
mokamas vietas 

vidutiniai 
konkursiniai balaipirmojo paskutiniojo

Aplinkotyra ir 
ekologija 19,26 14,46 11,03

Biochemija 20,1 17,74 12,16

Biologija 19,92 16,24 15,11

Studijų programa Egzaminaii Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Aplinkotyra ir 
ekologija

Biologija
Lietuvių kalba

Chemija 

0,4
0,2
0,2

Užsienio kalba 0,2

Biochemija
Chemija

Lietuvių kalba
Matematika

0,4
0,2
0,2

Užsienio kalba 0,2

Biologija

Biologija
Lietuvių kalba
Chemija arba 
matematika

0,4
0,2
0,2

Matematika 
arba chemija 0,2

Biotechnologija
Matematika

Lietuvių kalba
Chemija 

0,4
0,2
0,2

Užsienio kalba 0,2

Aplinkosaugos organizavimas
Biocheminė analizė
Energija ir aplinka
Fizika
Molekulinė biologija ir biotechnologija

Magistrantūros studijų programos

Pasiekimai

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

VDU gamtos mokslų fakulteto dėstytojams 
įteiktos šios premijos: 
Lietuvos mokslo premija prof. L.Pranevičiui 
(2000 m.), prof. V.Mildažienei (2007 m.), 
prof. R.Daugelavičiui (2007 m.);
Lietuvos Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus premija prof. R.Jukniui (2002 m.).

Fakulteto studentai yra susibūrę į 
akademinio jaunimo mokslinę draugiją 
„Modusas“.

2011 m. statistika

Konkursinio balo sandara 2012 m. i



Dekanas prof. Algimantas Paulauskas

Gamtos mokslų fakultetas – tai modernus 
studijų ir mokslo centras, kuriame organizuo-
jamos tiek tradicinių, tiek naujausių gamtos 
mokslų krypčių studijos ir atliekami aktualūs 

moksliniai tyrimai. Fakulteto personalas – 
aukštos kvalifikacijos Lietuvoje ir užsienyje 

pripažinti mokslininkai, aplinkotyros, biologijos, 
biochemijos, chemijos ir fizikos specialistai.

Partnerystė ir ryšiai

Bendradarbiavimas su Norvegijos universite-
tais (Bergeno universitetu, Agder universitetu, 
Telemarko universitetiniu koledžu) atvėrė gali-
mybes studentams ir dėstytojams  ne tik išvykti 
akademinių mainų, bet ir įsijungti į tarptautinius 
mokslinius tyrimus. 
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Per daugiau nei dešimtmetį 
trunkantį bendradarbiavimą 

su Puatjė universitetu 
(Universite de Poitiers) 

Prancūzijoje vyksta 
nuolatiniai fizikos krypties 

studentų, doktorantų ir 
dėstytojų akademiniai 

mainai, ginamos bendros 
daktaro disertacijos. VDU 

fizikos katedros ir Puatjė 
universiteto mokslininkai 

atlieka bendrus mokslinius 
tyrimus, kuriant naujas 
medžiagas moderniai 
energetikai, skelbiami 

bendri moksliniai 
straipsniai, dalyvaujama 

tarptautiniuose mokslo 
projektuose.
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Studentas gebės suprasti ne tik vietines, bet ir regioninio bei 
pasaulinio mąsto aplinkos problemas bei pasiūlyti šiuolaikiškus 
jų sprendimo būdus. Studijų metu ypatingas dėmesys skiria-
mas vykstančių klimato ir aplinkos pokyčių poveikio žmogui 
ir gyvajai gamtos analizei ir praktinių įgūdžių, reikalingų 
teisingiems sprendimams priimti, ugdymui. Teoriniai ir prak-
tiniai užsiėmimai grindžiami darnaus vystymosi principais, 
leidžiančiais suderinti augančius žmonių ekonominius bei 
socialinius poreikius su švarios ir sveikos aplinkos išsaugojimu.

Baigę studijas absolventai galės dirbti aplinkos minis-
terijos centriniuose, regioniniuose ir rajonų bei miestų 
padaliniuose, savivaldybių aplinkosaugos skyriuose, 
aplinkos tyrimų laboratorijose, įvairiose nevyriausybinėse 
aplinkosauginėse organizacijose bei stambesnės 
įmonėse, kurios susiduria su įvairiomis aplinkos problem-
omis. Norintys toliau gilinti savo žinias, galės tęsti studijas 
Aplinkosaugos organizavimo magistrantūros studijų 
programoje.

APLINKOTYRA IR EKOLOGIJA

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / GMF

APLINKOS FIZIKA IR INFORMATIKA
(PLANUOJAMA VYKDYTI NUO 2013 M.)

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Studentas įgis fizikos, matematikos ir chemijos žiniomis 
pagrįstą supratimą apie aplinkos procesus ir reiškinius, 

jų analizei ir prognozavimui taikomus modelius ir 
metodus. Taip pat išmoks kurti ir taikyti aplinkos tyrimų 
ir stebėsenos technologijas bei įrankius, pagrįstus nau-
jausiais fizikos ir informatikos pasiekimais. Įgis pakanka-

mai informatikos žinių, būtinų diegti ir administruoti 
kompiuterines sistemas visose veiklos srityse. Studentas 

taps profesionalu, galinčiu atsakingai ir kompe-
tentingai rengti ir vykdyti kompleksinius poveikio ap-

linkai vertinimo, tyrimų ir kontrolės projektus.

Baigę studijas absolventai galės dirbti poveikio 
aplinkai tyrimų, prognozavimo, kontrolės ir valdymo 

ir su tuo susijusių informacinių technologijų kūrimo 
ir taikymo srityse, šių sričių aukštųjų ir informacinių 

technologijų įmonėse. Taip pat galės siekti karjeros 
už aplinkos tyrimus ir aplinkosaugą atsakingose 

valstybės valdymo ir savivaldos institucijose, 
konsultacinėse įmonėse, įvairiose su aplinkosauga 

susijusiose agentūrose ir nevyriausybinėse 
organizacijose. Absolventai galės tęsti studijas 

informatikos ir aplinkotyros krypčių ar fizikos krypties 
magistrantūros studijų programoje Energija ir aplinka.



Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentas įgis tvirtus chemijos, matematikos 
ir fizikos žinių pagrindus, gilias ląstelės biologi-
jos, genetikos žinias; išmanys biotechnologi-
jas, imunologiją, fiziologiją, bioinformatiką ir 
biofiziką. Taip pat studentas gebės savarankiškai 
planuoti ir atlikti eksperimentus, naudojan-
tis informacinėmis technologijomis atlikti 
eksperimentinių duomenų analizę, įgis saugaus 
darbo su cheminėmis medžiagomis ir biologiniais 
objektais bei prietaisais įgūdžius. 

Baigę studijas absolventai galės dirbti bio-
chemijos, chemijos, molekulinės ir ląstelės 
biologijos laboratorijose bei su šiomis sritimis ir 
biotechnologijomis susijusiose gamybinėse ir 
komercinėse įmonėse.

15

Studentas gebės savarankiškai tirti, analizuoti bei paaiškinti 
reiškinius, susijusius su šiuolaikinės biologijos mokslinėmis 

problemomis, pritaikyti tradicinius biologijos mokslus moder-
niosiose biologijos srityse. Įgis tradicinės biologijos, ekologi-

jos, mikrobiologijos, imunologijos, toksikologijos, biofizikos, 
biotechnologijos, genetikos, bioinformatikos ir biochemijos 
pagrindus. Praktinių darbų metu išmoks dirbti komandoje, 

studentai galės nustatyti naujausių biologijos pasiekimų 
praktinio taikymo galimybes, suprasti, kaip praktiškai taikyti 

mokslinio tyrimo bei analizės metodus.

Baigę studijas absolventai galės dirbti: mokslinių tyrimų 
institutuose, aplinkos apsaugos sistemoje, biotech-

nologijos ir mikrobiologijos pramonės įmonėse, maisto 
pramonės, klinikinėse mokslinėse ir diagnostinėse bei pri-
vataus sektoriaus laboratorijose Lietuvoje arba užsienyje.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

BIOCHEMIJA BIOLOGIJA

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / GMF



Studentas įgis fundamentalių žinių apie gamtinius reiškinius 
ir šių reiškinių kiekybinę išraišką, inžinerijoje ir biotechnologi-

joje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes. 
Studentas išmoks dirbti su bandymų bei matavimų įranga, 

taikyti šiuolaikinius tyrimų metodus, vertinti ir interpretuoti 
informaciją bei duomenis; įgis informacinių technologijų 

naudojimo įgūdžių. Studentai gebės kurti naujus produktus 
ekonomiškai panaudojant biologines medžiagas ir reiškinius 
bei vertinti inžinerinius sprendimus ir biotechnologijos veiklas 

etiniu, socialiniu, ekonominiu ir profesiniu aspektais.

Studentai galės toliau tęsti studijas biologijos, 
bioinžinerijos, molekulinės biologijos ir biotechnologi-

jos krypčių magistrantūros studijų programose. 
Taip pat galima užsiimti profesine biotechnologo 

veikla įvairiose biotechnologijos, biofarmacijos 
ir maisto pramonės įmonėse bei biotechnogijos, 

biofarmacijos ir aplinkos apsaugos mokslinius tyrimus 
atliekančiose mokslo ir studijų institucijose.

Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

16 BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / GMF

BIOTECHNOLOGIJA 



Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?
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Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentas gebės vykdyti šiuolaikiškus antropogeninių ap-
linkos bei klimato pokyčių ir jų poveikio gyviesiems organiz-
mams, žmonių sveikatai stebėjimus, tyrimus ir vertinti poveikį 
aplinkai bei sveikatos riziką. Studijų metu ne tik bus pagilin-
tos teorinės žinios, bet ir įsisavinti šiuolaikiški aplinkos tyrimų 
parametriniai ir erdviniai duomenų analizės metodai, 
įgyti praktiniai įgūdžiai, reikalingi identifikuoti problemines 
situacijas, priimti darnaus vystymosi principus atitinkančius 
aplinkos tvarkymo sprendimus bei koordinuoti su aplinka 
susijusias veiklas.

Baigus studijas absolventas galės dirbti valstybinėse 
institucijose, atsakingose už aplinkosaugą ir išteklių 
naudojimą (Aplinkos, Žemės ūkio, Ūkio ministerijose 
ir jų padaliniuose), ES paramą administruojančiose 
agentūrose, konsultacinėse su aplinkosauga ir dar-
niu vystymusi susijusiose firmose, įvairiose mokslinių 
tyrimų ir studijų bei tarptautinėse aplinkosauginėse 
institucijose. Norintys toliau gilinti savo žinias turės 
galimybę tęsti studijas Aplinkotyros ir ekologijos krypties 
doktorantūroje.

Studentas įgis teorinių ir praktinių įgūdžių, 
įgalinančių analizuoti procesus, vykstančius 

biologinėse sistemose. Studijų metu 
mokomasi organizuoti darbą tyrimų 

laboratorijoje, identifikuoti problemas, 
atlikti literatūros duomenų analizę, planuoti 
eksperimentus. Išmokstama paruošti naujus 
analizės metodus ir juos įteisinti, atlikti gautų 
analizės duomenų įvertinimą, jų matematinį 

apdorojimą ir pagal gautus duomenis 
formuluoti išvadas. Studentas gebės objek-
tyviai įvertinti naudojamų analizės metodų 

galimybes ir jų taikymo ribas.

Absolventai galės dirbti biochemijos, 
chemijos, farmacijos, maisto pramonės 

įmonėse. Taip pat galės sėkmingai 
darbuotis mokslinių tyrimų bei mokymo 

institucijose, sveikatos centruose, kokybės 
kontrolės ir sertifikavimo laboratorijose, 

cheminių reagentų ir įrangos tiekėjų 
firmose.

17MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / GMF



ENERGIJA IR APLINKA FIZIKA

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentas įgis sisteminį supratimą ir žinias bei kritinį 
požiūrį į nūdienos problemas, susietas su energetika 
ir jos poveikiu aplinkai, paremtą naujausiais šios srities 
moksliniais ir praktiniais pasiekimais. Bus tampama profe-
sionalu, galinčiu kūrybiškai taikyti įgytus gebėjimus, kurti 
naujoms žinioms ir praktiniams sprendimams darniosios ir 
atsinaujinančios hibridinės energetikos vystymui. Bus pasi-
rengta kompleksiškai spręsti technines, finansines, valdymo 
bei etines energetikos ir jos poveikio aplinkai problemas, 
kylančias energetikos, pramonės, verslo bei viešajame 
sektoriuose.

Studentas išmoks dirbti naudojant modernią eksperimentinę 
aparatūrą, argumentuotai paaiškinti tyrimų rezultatus ir daryti 

išvadas. Pabaigęs studijas studentas gebės savarankiškai 
atlikti tyrimus, atpažinti naujas fizikines problemas, jas teoriškai 
analizuoti bei planuoti tyrimų strategijas, taikyti matematikos 

metodus fizikos reiškinių skaitiniam ir analitiniam aprašymui. 
Bus įgyta žinių, reikalingų tyrinėjant nanomedžiagų ypatumus, 

jų savybes ir galimus panaudojimus, analizuojant šiluminius 
reiškinius atmosferoje ir juos taikanti klimato kaitos situacijoms 

vertinti, konstruojant fotoninių struktūrų fizikinius modelius.

Absolventas galės dirbti inovatyviose įmonėse, 
užsiimančiose energijos gamyba iš atsinaujinančių ener-
gijos išteklių, naujų energijos šaltinių technologijų kūrimu 
ir naudojimu. Įstaigose ir organizacijose, atsakingose už 
naujų energijos šaltinių ir aplinką tausojančių energetikos 
sprendimų diegimą ir panaudojimą energetikos sekto-
riuje. Taip pat galės dirbti mokslinio tyrimo institutuose 
ir laboratorijose, kuriose tiriami ir kuriami nauji energijos 
šaltiniai ir jų technologijos. Aplinkosauginėse organizaci-
jose, kuriose sprendžiamos energetikos ir jos poveikio ap-
linkai problemos. Bus galima tęsti studijas fizikos mokslo 
krypties doktorantūroje.

Absolventas galės dirbti aukštųjų technologijų kompanijų 
mokslinio tyrimo padaliniuose, mokslinio tyrimo institu-

tuose ir laboratorijose, kuriant ir diegiant mokslo inovacijas. 
Aplinkosauginėse organizacijose, kuriuose atliekamas fizinės 

taršos monitoringas. Dėstyti universitetuose ir kolegijose bei 
tęsti studijas fizikos mokslo krypties doktorantūroje.
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MOLEKULINĖ BIOLOGIJA 
IR BIOTECHNOLOGIJA

Studentas išmoks suprasti molekulinius procesus, 
vykstančius gyvuose organizmuose ir gebės panau-
doti šias žinias biomedicininėse, biotechnologinėse, 
nanotechnologinėse, maisto pramonės ir ekologinėse 
srityse. Studentas galės savarankiškai dirbti genetikos, 
molekulinės biologijos, biotechnologijos, genotoksikologijos 
tyrimų ir taikomosiose srityse.

Absolventas galės dirbti biotechnologijos ir 
biomedicinos pramonėje, šiuolaikinių aukštųjų 
technologijų gamybinėse įmonėse, įvairiose 
molekulinės biologijos bei biomedicininio 
profilio mokslinėse institucijose, medicinos 
įstaigose, aplinkosaugos ir ekologijos srityse. 
Taip pat bus galima dirbti valstybinėse tarny-
bose, kontroliuojančiose maisto ir veterinarinius 
sektorius. Įgytų žinių dėka absolventas turės 
labai geras galimybes tęsti studijas ar įsidarbinti 
Lietuvos arba užsienio institucijose.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?
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HUMANITARINIŲ 
MOKSLŲ 
FAKULTETAS

K. Donelaičio g. 52–216, LT-44244, Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 830
Faksas: (8 37) 203 858
El. paštas: dek@hmf.vdu.lt
Internetas: http://hmf.vdu.lt/

Bakalauro studijų programos

Anglų filologija
Anglų ir vokiečių filologija
Baltijos regiono kultūros
Filosofija
Istorija
Italistika ir romanų kalbos
Lietuvių filologija
Prancūzų filologija
Rytų Azijos regiono kultūros ir kalbos
Vokiečių kalba ir kultūra

Anglų filologija
Anglų ir vokiečių filologija
Baltijos regiono kultūros
Etnologija
Filosofija
Istorija
Lietuvių filologija
Prancūzų filologija
Vokiečių kalba ir kultūra

Gretutinių studijų programos

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į 
mokamas vietas 

vidutiniai 
konkursiniai balaipirmojo paskutiniojo

Anglų filologija 20,18 16,74 12,78

Anglų ir vokiečių 
filologija 20,32 17,7 14,86

Baltijos regiono 
kultūros 19,58 17 14,24

Filosofija 19,8 16,56 12,95

Istorija 19,32 16,58 13,77

Lietuvių filologija 24,68 16,58 13,99

Prancūzų 
filologija 20,06 16,6 14,55

Vokiečių kalba ir 
kultūra 18,36 16,76 14,66

Studijų programa Egzaminai Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Anglų filologija 
Lietuvių kalba
Anglų kalba

Istorija 

0,4
0,2
0,2

Antroji užsienio 
kalba arba 

gimtoji kalba
0,2

Lietuvių filologija
Lietuvių kalba
Užsienio kalba

Istorija

0,4
0,2
0,2

Antroji užsienio 
kalba arba 

gimtoji kalba
0,2

Anglų ir vokiečių 
filologija
Italistika ir romanų 
kalbos
Prancūzų filologija 
Vokiečių kalba ir 
kultūra 

Lietuvių kalba
Užsienio kalba

Istorija

0,4
0,2
0,2

Antroji užsienio 
kalba arba 

gimtoji kalba
0,2

Filosofija
Istorija

Lietuvių kalba
Užsienio kalba 

0,4
0,2
0,2

Matematika 0,2

Baltijos regiono 
kultūros 
Istorija
Rytų Azijos regiono 
kultūros ir kalbos

Istorija
Lietuvių kalba
Užsienio kalba

0,4
0,2
0,2

Geografija 0,2

Lietuvos istorija
Literatūra ir spauda
Lyginamosios kultūrų studijos
Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorija
Praktinė filosofija
Taikomoji anglų kalbotyra
Taikomoji germanistika ir lituanistika
Taikomoji lietuvių kalbotyra
Verslo komunikacija vokiečių kalba

Magistrantūros studijų programos

Priėmimas į bakalauro studijas VDU
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Dekanė prof. Ineta Dabašinskienė

VDU Humanitarinių mokslų fakultetas yra 
patrauklus įvairiapusėmis studijomis, stiprus 

savo dvasia ir liberalumu, išskirtinis iniciatyviais 
ir aktyviais studentais. Fakultete puikiai dera 

tarpukarinės Lietuvos universiteto tradicijos 
ir šiuolaikinio gyvenimo padiktuoti virsmai. 

Studijų metu atsiveria puikios galimybės 
keliauti, pažinti Lietuvą ir svečias šalis, mokytis 

kalbų, klausytis tarptautinio garso profesorių 
paskaitų. Tikiu, kad kiekvienas abiturientas, 

čia atras savo naująjį gyvenimo kelią, kartu 
galėsime įgyvendinti svajones.

Partnerystė ir ryšiai

Studentų ir fakulteto dėstytojų mobilumas bei tarptautiškumas 
yra aktyviai skatinami, o bendradarbiavimo sutarčių su užsienio 
universitetais sąrašai yra nuolatos plečiami. Fakulteto studentai 
bei dėstytojai turi galimybę apsilankyti partnerių universitetuose 
ir užsienio organizacijose pagal LLP Erasmus studijų ir praktikų, 
dvišalių mainų bei kitas programas. Studentai studijoms užsienyje 
dažniausiai renkasi Europos, Rytų Azijos ar JAV universitetus. 

Galimybės išvykti dalinėms 
studijoms į užsienį

Pasiekimai

Filosofijos katedros studentų socialinis projektas „100x100“, kurio 
tikslas buvo įkurti specializuotą filosofijos skaityklą, Lietuvos rinkodaros 
pasiekimų konkurse „Password“ pelnė specialųjį prizą už iniciatyvą ir 
jaunatvišką entuziazmą.

Studentai per studijų metus išmoksta ne vieną, o net tris ar keturias 
užsienio kalbas, nes fakultetas skiria išskirtinį dėmesį daugiakalbystei 
bei tarpkultūrinei komunikacijai skatinti.

Dėstytojai, mokslo darbuotojai ir studentai – tai puiki komanda 
įgyvendinti ambicingus tyrimo projektus. Studentai aktyviai įtraukiami 
į mokslinę tiriamąją veiklą, turi galimybę dalyvauti bendruose na-
cionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

Fakulteto bendruomenę tvirti ryšiai sieja su Lietuvoje veikiančiomis 
įvairių Europos ir Azijos šalių kultūros atstovybėmis – Britų taryba 
(British Council), Goethe´s institutu (Vokietija), Lenkijos insti-
tutu, Dante Alighieri draugija (Italija), Prancūzų kultūros centru 
Vilniuje, Japonijos ambasados kultūros ir informacijos centru. 
Šios partnerystės dėka yra aktyvinama daugiakalbystės idėja, 
plėtojama kultūrinė, edukacinė, mokslinė ir profesinė veikla.
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Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais Vidurio ir Rytų 
Europos studijų centrais, tarp kurių Vokietijos Ernsto Moriso Arndto 
universitetas Greifsvalde, Vienos universitetas Austrijoje, Lenkijos 
Jogailaičių universitetas Krokuvoje, Mikalojaus Koperniko univer-
sitetas Torūnėje, Čekijos Masaryko universitetas Prahoje, Kroatijos 
Zagrebo universitetas, Rumunijos Oradia universitetas ir kt. Šios 
partnerystės rezultatas – intensyvūs dvišaliai studentų mainai, kurių 
metu studentai išnaudoja galimybę pažinti Vidurio ir Rytų Europos 
šalių kultūrą, pramokti ar patobulinti kalbas.
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentas įgis anglų kalbos fundamentaliąsias filologines 
žinias ir reikiamas kompetencijas vertimo mokslo, literatūros 
teorijos, anglų kalbos dėstymo metodikos srityse, susipažins 
su angliškai kalbančių šalių kultūra ir literatūra, gebės anglų 
filologijos žinias sėkmingai pritaikyti praktikoje. Galės tęsti 
studijas Anglų filologijos magistrantūroje ar rinktis kitos krypties 
studijas, Lietuvos arba užsienio šalių universitetuose.

Baigus studijas absolventas galės dirbti įvairiose 
švietimo, kultūros ir verslo institucijose, kurių veikla 
susijusi su ES projektais ir kita tarptautine veikla; įvairiose 
valstybinėse ir tarptautinėse institucijose visuose šalies 
regionuose bei užsienyje, vertimo biuruose, kalbų kursus 
organizuojančiose firmose, kelionių agentūrose ir kt.

Programą gali rinktis tie, kurie mokykloje mokėsi 
anglų ir vokiečių kalbų (sudaroma grupė ir nesi-

mokiusiems vokiečių kalbos). Studentai įgis dviejų 
užsienio kalbų – anglų ir vokiečių – lingvistikos, 
vertimo, įvairių tekstų kūrimo, literatūrologijos ir 

literatūros žinių, komunikacinių, kultūrinių, socialinių 
kompetencijų. Gebės bendrauti dviem užsienio 

kalbomis – anglų ir vokiečių (C1 lygmenyje), versti 
iš anglų ir vokiečių kalbų į gimtąją kalbą dalykinius 
ir literatūrinius tekstus, taikyti naujus užsienio kalbų 
dėstymo metodus, panaudoti informacines tech-

nologijas vertimo, mokslinėje, verslo komunikacijos 
bei pedagoginėje veikloje. 

Sujungus dvi filologijas (anglų ir vokiečių) į vieną 
programą ir akcentuojant vertimo į gimtąją 

kalbą kompetencijas, programos absol-
ventai galės pritaikyti lingvistikos, literatūros, 

literatūrologijos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos 
kultūros, užsienio kalbų dėstymo, mokslinio darbo 

metodikos, vertimo teorijos ir praktikos žinias 
bei įgūdžius konkrečioje profesinėje veikloje – 

vertėjo, pedagogo, turizmo verslo organizato-
riaus, tarptautinių institucijų darbuotojo, kultūros 

vadybos specialisto, referento, korektoriaus. 
Taip pat galės tęsti studijas humanitarinių mokslų 
magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje.

ANGLŲ FILOLOGIJA ANGLŲ IR VOKIEČIŲ FILOLOGIJA
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Studijų metu studentai išmoks ir įsisavins teorinių regiono 
kultūros studijų bei tyrimo metodikos pagrindus, pažins 
Baltijos regiono ir kultūros istoriją, regiono materialųjį ir 
nematerialųjį paveldą, išmoks atpažinti regiono tradicinės 
ir šiuolaikinės kultūros reiškinius bei juos lyginti istorinių ir 
socialinių pokyčių erdvėje, kartu įgis ne mažiau kaip trijų 
regiono kalbų žinias. Baigusieji gebės atlikti mokslinio 
ar taikomojo pobūdžio kultūros tyrimus, dirbti mokslo ir 
kultūriniuose projektuose, organizuoti ir/arba konsultuoti 
kultūrinius renginius bei edukacines programas. 

Programos absolventai galės dirbti įvairiose Baltijos re-
giono mokslo, kultūros ir švietimo srityse, Baltijos regiono 
organizacijose ir europinėse institucijose, susijusiose su 
paveldu, etninės kultūros apsauga ir gyvosios tradicijos 
sklaida, žiniasklaidoje, turizmo ir rekreacijos, kultūros ir 
meno, verslo ir kitose srityse, inicijuoti visuomenei ak-
tualias kultūros paslaugas, tarpkultūrinius projektus. Taip 
pat galės tęsti studijas socialinių ir humanitarinių mokslų 
magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

BALTIJOS REGIONO KULTŪROS
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FILOSOFIJA ISTORIJA

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studijų programos absolventai gebės filosofiniais aspektais vertinti 
mokslo, kultūros ir socialinius reiškinius, dalyvauti pilietinės visuomenės 
ir jos pasaulėžiūros formavimo procesuose. Studijų metu įgis žinių apie 
filosofijos istorijos problematiką, svarbiausias klasikinės bei šiuolaikinės 
filosofijos problemas ir metodus; studijuojantys taip pat įgis bendrus 
filosofijos metodologijos ir mokslo filosofijos, o taip pat ir praktinius 
filosofinės didaktikos pagrindus. 

Istorijos bakalauro studijų programa rengia plataus 
humanitarinio išsilavinimo istorijos specialistus, 

sugebančius adekvačiai suvokti istorinės raidos 
bendrąsias tendencijas, atskirų laikotarpių specifiką, 

Lietuvos vietą pasaulio istorinės raidos kontekste, 
gebančius analizuoti atskirus istorijos reiškinius, procesus, 

įvykius. Būsimieji istorikai studijuoja istorijos mokslo 
metodus, Lietuvos ir Europos istoriografiją, atskirų 

istorinių laikotarpių specifiką ir Lietuvos vietą pasaulio 
istorinės raidos kontekste nagrinėjančius kursus, kitus 

dalykus, ugdančius reikiamas kompetencijas, įgyja platų 
bendrauniversitetinį išsilavinimą.Įgiję filosofijos bakalauro kvalifikaciją absolventai galės dirbti 

analitinį ir administracinį darbą švietimo ir mokslo instituci-
jose, valstybinėse įstaigose bei nevyriausybinėse organizaci-
jose, filosofinės ir socialinės literatūros leidybos bei viešosios 
komunikacijos srityse. Taip pat galės tęsti studijas socialinių ir 
humanitarinių mokslų magistrantūros programose Lietuvoje ir 
užsienyje.

Programos absolventai galės dirbti istorijos tyrimus 
atliekančiose institucijose, paveldosaugos sistemoje 

(kultūros vertybių apsaugos departamento padaliniuose, 
savivaldybių paminklotvarkos skyriuose), švietimo srityje, 

muziejuose, archyvuose, diplomatinėje tarnyboje, krašto 
apsaugos, viešojo saugumo ir kitose valstybinėse įstaigose, 

verslo struktūrose – leidybos, turizmo, viešosios komunikacijos 
srityse; viešose institucijose ar privačiose organizacijose, kur 
vertinami aukštąjį išsilavinimą turintys, visuomenės ir kultūros 

raidą profesionaliai studijavę asmenys.
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ITALISTIKA IR ROMANŲ KALBOS

Italistikos ir romanų kalbų studijų programa skiriama 
tiems, kurie domisi Italija ir šios šalies kultūra bei nori 
ne tik išmokti italų, bet mokytis ir kitų romanų kalbų 
(ispanų/prancūzų/portugalų). Programą galės rinktis 
italų kalbos nesimokę abiturientai. Studentai įgis 
lingvistikos, literatūros, istorijos, meno ir kitų žinių bei 
reikiamas kompetencijas vertimo, dalykinės komuni-
kacijos bei italų kaip užsienio kalbos dėstymo srityse. 

Baigusieji Italistikos ir romanų kalbų studijas 
galės dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, vertimų 
biuruose, kalbų mokyklose, leidyklose, kelionių 
agentūrose ir kitose įmonėse, kurių veikla susijusi 
su Italija ir kitomis Viduržemio jūros šalimis, tų šalių 
bendrovių padaliniuose Lietuvoje ir užsienyje, 
valstybinėse bei Europos Sąjungos institucijose. 
Studijas bus galima tęsti kalbotyros, vertimo, 
žurnalistikos, edukologijos, politologijos, teisės ir 
kitose magistrantūros programose.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?
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LIETUVIŲ FILOLOGIJA PRANCŪZŲ FILOLOGIJA

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Lituanistikos studijos tarpukario tradicijas 
menančiame Vytauto Didžiojo universitete yra 
prestižinės. Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros 
katedrų dėstytojai, dėstantys programoje, yra 
aukščiausio lygio mokslininkai. Lietuvių filologijos 
bakalauro studijų programoje jie suteikia kertinių kal-
botyros ir literatūrologijos žinių, ugdo plataus profilio 
humanitarą. Studijuodami studentai mokosi ne tik 
taisyklingai ir tiksliai reikšti mintis žodžiu ir raštu, reda-
guoti įvairaus pobūdžio tekstus, bet ir interpretuoti 
bei vertinti literatūros kūrinius, kultūros procesus bei 
reiškinius, analitiškai ir kūrybiškai mąstyti, sieti įvairių 
sričių tyrinėjimų išvadas. 

Studijų programa skirta ir šios kalbos nesimokiusiems gimnazijų bei mokyklų 
abiturientams. Studentai baigusieji šias studijas rašys ir kalbės prancūzų kal-
ba, tinkamai interpretuos tekstus/diskursus, taisyklingai vartos diplomatinę, 

politikos, ekonomikos turinio prancūzų kalbą, vers meninius ir dalykinius 
tekstus, praktinėje vertimo veikloje taikys teorinius vertimo principus, 

sistemiškai analizuos prancūzų kalbos, kalbos mokymo, literatūros, ver-
timo ir kultūros reiškinius, apibūdins Prancūzijos visuomenės gyvenimo, 

kultūros reiškinius, istorijos įvykius, palygins lietuvių ir prancūzų tarpkultūrinius 
skirtumus, rašydami mokslinį darbą gebės tinkamai klasifikuoti tiriamąją 

medžiagą, taikyti reikalingus mokslinės analizės metodus. 

Baigę Lietuvių filologijos bakalauro studijas turės gali-
mybes dirbti lietuvių kalbos ir literatūros specialistais 
švietimo sistemoje, radijo, televizijos, periodinės spaudos 
žurnalistais, redaktoriais ir kalbos korektoriais. Taip pat 
lituanistikos studijas baigusieji absolventai galėtų dirbti 
muziejuose bei kultūros įstaigose, konsultantais knygy-
nuose, valstybinių įstaigų dokumentų redaktoriais. Taip 
pat galės tęsti studijas socialinių ir humanitarinių mokslų 
magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje.

Baigę Prancūzų filologijos bakalauro studijų programą absolventai  
galės dirbti įvairiose Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo ir kultūros 

institucijose, vertimo biuruose, švietimo sistemoje, turizmo agentūrose. 
Taip pat studijas galės tęsti prancūzų filologijos, visuotinės literatūros, 

vertimo mokslo, žurnalistikos, edukologijos, tarptautinės teisės, lietuvių 
kalbos ir literatūros magistrantūros programose. 
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RYTŲ AZIJOS REGIONO KULTŪROS IR KALBOS VOKIEČIŲ KALBA IR KULTŪRA

Studijų metu studentai išmoks ir įsisavins teorinių regiono 
kultūros studijų bei tyrimo metodikos pagrindus, pažins Rytų 
Azijos šalių (Kinijos, Japonijos, Korėjos) kultūros istoriją, re-
giono materialųjį ir nematerialųjį paveldą, išmoks atpažinti 
regiono kultūros, religijos, literatūros reiškinius bei juos lyginti 
istorinių ir socialinių pokyčių erdvėje. Gerai išmoks vieną 
regiono kalbą (kinų, japonų ar korėjiečių) ir įgis antrosios 
regiono kalbos žinių. Baigusieji gebės atlikti mokslinio ar 
taikomojo pobūdžio kultūros tyrimus, bendrauti pasirinktąja 
kalba, versti iš jos tekstus. 

Programos absolventai galės dirbti įvairiose mokslo, 
kultūros ir švietimo srityse, susijusiose su Rytų Azijos 
šalimis. Taip pat jie galės dirbti vertėjais žodžiu ir raštu, 
žiniasklaidoje, turizmo ir rekreacijos, kultūros ir meno, 
verslo ir kitose srityse, vykdyti visuomenei aktualias 
kultūros paslaugas. Taip pat galės tęsti studijas socialinių 
ir humanitarinių mokslų ar Rytų Azijos regiono politikos 
mokslų magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje.

Jei netruks susidomėjimo ir motyvacijos, studentai gerai išmoks 
ne tik vokiečių kalbą (abiturientai gali rinktis šias studijas, 

nors jie mokykloje vokiečių kalbos nesimokė), bet ir vokiečių 
verslo kalbą; studijų metu bus gilinamasi į Vokietijos kultūrą 

bei istoriją, ji lyginama su Lietuva, todėl studentai gebės ne tik 
atpažinti konfliktines tarpkultūrines situacijas, bet ir atitinkamai 

jose elgtis; kartu susipažins su Vokietijos ekonomine sistema. 
Studentai įgis praktinių vertimo ir tekstų kūrimo bei analizavimo 

įgūdžių, pasinaudojant moderniomis technologijomis išmoks 
rengti viešosios komunikacijos pristatymus.

Programos absolventai galės dirbti mūsų šalyje įsikūrusiose Vokietijos 
įmonėse, bendrose vokiečių ir lietuvių gamybos, prekybos ir trans-

porto firmose, nes Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos verslo 
partnerių. Turizmo srityje, nes pastaraisiais metais daugiausiai užsienio 

svečių į Lietuvą atvyksta iš Vokietijos. Vokiečių kalba labai pravers 
planuojant karjerą Europos Sąjungos institucijose - ES Parlamente 
vokiškai kalbantys deputatai sudaro didžiausią grupę, o vokiečių 

kalba greta anglų ir prancūzų kalbų yra svarbiausia darbinė kalba. 
Švietimo sistemoje ar kalbos kursus rengiančiose firmose, nes atsivėrus 
Vokietijos darbo rinkai, vis daugiau darbo atsiranda ir vokiečių kalbos 

pedagogams. Įvairiose leidyklose, kur galima pritaikyti vertimo ir 
redagavimo žinias.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?
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LITERATŪRA IR SPAUDA

Tarpdalykinio pobūdžio magistrantūros prog-
rama sujungia literatūros, spaudos istorijos, 

šiuolaikinės žiniasklaidos bei medijų tyrimus. 
Studijų metu yra išmokstama įvardinti ir ver-

tinti literatūros kūrimo, recepcijos, platinimo, 
literatūros bei spaudos tekstų sudarymo bei 
žanrų vystymosi sąlygas. Išmokstama aiškinti 

spaudos medijos ypatybes, reišmę bei poveikį 
literatūros procesams. Mokomasi literatūrinio 

redagavimo, kūrybiško literatūrologijos bei 
literatūros  kritikos tekstų rašymo, atliekama prak-

tika leidyklose bei kultūrinių leidinių redakcijose. 

Šios studijų programos absolventai galės dirbti 
mokslo leidinių ir periodinės spaudos redakci-
jose, leidyklose, viešosios komunikacijos sfero-
je, mokslinių tyrimų centruose, universitetuose, 

švietimo sistemoje, muziejuose, archyvuose, 
kultūros įstaigose, gali tęsti studijas filologijos 

krypties doktorantūroje.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Būsimieji Lietuvos istorijos specialistai studijuoja 
įvairius Lietuvos visuomenės ypatybių raidą Euro-
pos ir pasaulio kontekste nagrinėjančius kursus. 
Programos absolventai gebės vertinti bei tyrinėti 
kultūros paveldo reiškinius, analizuoti Lietuvos 
valstybės santykių su užsieniu istorinį kontekstą, 
savarankiškai gilinti, plėtoti ir populiarinti isto-
rijos mokslo žinias, skleisti modernios tautinės ir 
pilietinės tapatybės idėjas. Išmoks kompleksiškai 
taikyti istorijos tyrimų metodus, tarpdisciplininių 
praeities tyrimų principus.

Lietuvos istorijos programos absolventai galės 
dirbti: valstybiniuose archyvuose, muziejuose, 
švietimo sistemoje, įvairiuose mokslo centruose, 
paveldosaugos sistemoje (kultūros vertybių 
apsaugos departamento padaliniuose, 
savivaldybių paminklotvarkos skyriuose), turizmo 
sektoriuje, visuomeninėse–politinėse organizaci-
jose. Lietuvos istorijos specialistas galės dirbti 
visur, kur reikalaujama gilaus istorinių procesų 
suvokimo ir jų sąsajų su dabartinės visuomenės 
vystymusi, bei kur problemos sprendžiamos pa-
sitelkiant į pagalbą istorinę perspektyvą.

LIETUVOS ISTORIJA
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MIGRACIJOS POLITIKOS IR 
LIETUVIŲ DIASPOROS ISTORIJA

Programa yra tarpdalykinio (multidisciplininio) ir tarp-
kryptinio pobūdžio, tačiau su istorijos mokslo krypties 

perspektyvos ir dalykų dominavimu. Istorijos perspektyva 
šiuo atveju reikšmingai papildytų iš politikos, sociologijos ir 
kitų socialinių bei humanitarinių mokslų bakalauro studijų 
į šią programą atėjusių studijuoti studentų ligtolinį grynai 

dabarties perspektyva apsiribojantį socialinių (migracijos) 
procesų supratimą.

Baigusieji šią programą galės dirbti mokslo organizacinį ir 
mokslo tiriamąjį darbą, susijusį su diasporos ir migracijos politikos 

istorija, taip pat švietimo sistemoje, archyvuose, muziejuose, 
bibliotekose, mokslo leidyklose ir viešosios komunikacijos 

srityje, santykių su užsieniu sistemoje, analitinį – konsultacinį, 
administracinį darbą, susijusį su diasporos istorija ir migraci-
jos politika, viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, 

nevyriausybinėse organizacijose. Programa suteikia didžiules 
galimybes išvystyti ekspertinį intelektualinį potencialą, kuris 

būtų pajėgus adekvačiai reaguoti į globalizacijos procesuose 
įvykusias lietuvių tautos permainas, padėtų formuoti valstybės 

migracijos politiką, stiprintų kvalifikuotą Lietuvos valstybės ryšį su 
pasaulio lietuvija.

Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Absolventai, baigę šią programą, gebės: vykdyti etninės 
kultūros tyrimus (mokslo ir švietimo institucijose, muziejuose, 
archyvuose, bibliotekose, nacionaliniuose ir regioniniuose 
parkuose); moksliškai analizuoti skirtingas kultūras; vertinti 
šiuolaikinius etninius ir kultūrinius procesus; etninės kultūros ty-
rimuose tinkamai naudoti naujausias etnologijos ir folkloristikos 
teorijas bei metodus; kaupti, sisteminti ir moksliškai analizuoti 
medžiagą apie lietuvių etninę kultūrą ir jos paveldą, lyginti 
jį su kitų Europos tautų paveldu; rašyti analitinius straipsnius, 
susijusius su įvairiomis etninės kultūros sritimis; parengti ir 
įgyvendinti kultūros tyrimų projektus.

Programą baigę absolventai galės dirbti tyrėjais mokslo 
ir studijų institucijose (aukštosiose mokyklose, mokslo 
tiriamuosiuose institutuose, muziejuose, archyvuose, 
bibliotekose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose), 
dėstytojais aukštosiose mokyklose, specialistais kultūros 
centruose, atstovybėse užsienio šalyse. Taip pat galės 
dirbti specialistais etnokultūrinių leidinių leidyklose, 
žiniasklaidoje, turizmo firmose, kelionių agentūrose 
arba tęsti studijas humanitarinių/socialinių mokslų 
doktorantūroje.

LYGINAMOSIOS KULTŪRŲ 
STUDIJOS



30 MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / HMF

PRAKTINĖ FILOSOFIJA TAIKOMOJI 
ANGLŲ KALBOTYRA

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Praktinės filosofijos magistras – tai aukštos 
kvalifikacijos humanitarinių mokslų srities 
filosofijos specialistas, įsisavinęs klasikinės 
ir naujausios praktinės filosofijos teorijas 
bei metodus, sugebantis pritaikyti turimas 
žinias pedagogikos, švietimo ir mokslinių 
tyrimų veikloje, gebantis praktiškai spręsti 
ir argumentuotai analizuoti daugelį 
šiuolaikinio globalaus pasaulio problemų. 
Programoje siekiama, kad absolventai 
būtų atviri dialogui tarp asmenų ir kultūrų.

Programos absolventai gebės 
kokybiškai versti įvairių žanrų 
anglų ir lietuvių kalbų tekstus, 

taikyti šiuolaikines vertimo teo-
rijas praktiniame vertimo darbe, 
įsisavins automatizuoto vertimo 

programas ir specializuotų tekstų 
vertimo specifiką, gebės analizuoti 
ir panaudoti tarpkultūrinių tyrimų 

teikiamas galimybes tarpkultūrinėje 
komunikacijoje bei tarpvalstybinių 

įmonių ar institucijų vykdomų 
projektų kontekste.

Absolventai galės dirbti švietimo siste-
moje (mokyklose, universitetuose, 
mokslo ins-titutuose), leidyklose, viešosios 
komunikacijos srityje, politinės bei 
visuomeninės veiklos institucijose, taip 
pat tęsti studijas humanitarinių/socialinių 
mokslų doktorantūroje.

Absolventai galės dirbti tarptautinėje 
aplinkoje, tarpvalstybinėse įstaigose 
ir įmonėse, švietimo sistemoje, leidyk-
lose, redakcijose, ES institucijose ir kt. 
Taip pat galės tęsti studijas filologijos 

krypties doktorantūroje.

Ši magistrantūros programa ruošia plačios 
specializacijos filologus, suteikia galimybes 
susipažinti su vokiečių ir lietuvių kultūrų san-

tykiais, literatūrų ryšiais, lietuvių ir vokiečių 
sąlyčio taškais raštijos vystymosi, istorijos bei 

filosofijos plotmėse. Magistrantai studijuo-
dami gilinasi į dviejų kalbų ir kultūrų bendras 

sąsajas, sužino daug svarbių abi tautas 
siejančių faktų, gauna pagrindus tolimes-

niems filologiniams, literatūriniams, istori-
niams tyrinėjimams. Programa orientuota į 

įvairiapusį kalbotyros žinių pritaikymą.

Šios programos absolventai galės dirbti 
turizmo verslo srityje, tarpvalstybinėse 

įstaigose ir įmonėse, kurios palaiko glaudžius 
ryšius su Vokietija, taip pat redaktori-

ais leidyklose arba vertėjais. Baigus šią 
magistrantūros programą atveriamos 

galimybės tęsti studijas filologijos krypties 
doktorantūroje.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

TAIKOMOJI GERMANISTIKA 
IR LITUANISTIKA
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TAIKOMOJI LIETUVIŲ KALBOTYRA

Taikomosios lietuvių kalbotyros magistro programa skirta 
ruošti plačios specializacijos filologus, išmanančius ne tik 
fundamentinius kalbotyros dalykus, bet ir įvairiapusius tarp-
dalykinius lingvistikos ryšius, lingvistikos žinių pritaikymo gali-
mybes. Tai vienintelė Lietuvoje specializuota Taikomosios 
lietuvių kalbotyros magistrantūros programa, orientuota į 
įvairiapusį kalbotyros žinių pritaikymą: darbą leidyklose su 
įprastais tekstais, bendradarbiavimą su kalbos technologijų 
srityje dirbančiais informatikais ar sociologais, psichologais, 
logopedais. Šioje programoje studijuojantys magistrantai 
gauna daug kompiuterinio kalbos apdorojimo žinių. Visa 
tai suteikia absolventams didesnių įsidarbinimo galimybių.

Šios programos absolventai galės dirbti 
mokslinį darbą mokslinių tyrimų institutuose 
ir centruose, universitetuose, leidyklose, 
redakcijose, televizijoje ir radijo stotyse, 
reklamos agentūrose, vertimų biuruose, infor-
macijos valdymo įstaigose, kitose įstaigose 
ir organizacijose, kuriose reikia darbuotojų, 
išmanančių kalbos dalykus. Taip pati galės 
tęsti studijas filologijos krypties doktorantūroje.

Pasirinkę šias studijas magistrantai išmoksta analizuoti, 
versti ir rengti įvairius vokiškus verslo srities tekstus, tinka-

mai tvarkyti dalykinę korespondenciją ir sėkmingai žodžiu 
bendrauti su verslo partneriais iš vokiškai kalbančių šalių. 

Per dvejus studijų metus jie gerai susipažįsta su vokiškai 
kalbančių šalių ekonomine, finansine ir teisine sistema, 
įgyja papildomų ekonomikos ir vadybos žinių, gilinasi į 

tarpkultūrinės komunikacijos subtilybes. Be to, studentai 
atlieka praktiką Lietuvos ar Vokietijos įmonėse, išmoksta 

dirbti tarptautiniuose (verslo) projektuose.

Vokietija yra viena pagrindinių Lietuvos verslo partnerių, todėl 
verslo komunikacijos su vokiškai kalbančiomis šalimis specialistai 

yra svarbūs tarpininkai plėtojant sėkmingus tarpusavio ryšius. Ab-
solventai galės dirbti administratoriais, viešųjų ryšių specialistais 
ar vertėjais Lietuvoje įsikūrusiose Vokietijos įmonėse, bendrose 

vokiečių ir lietuvių gamybos, prekybos ir transporto firmose, 
turizmo agentūrose, vertimo biuruose, valstybinėse institucijose 

tarptautinių ryšių srityje.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

VERSLO KOMUNIKACIJA 
VOKIEČIŲ KALBA



INFORMATIKOS 
FAKULTETAS

Vileikos g. 8 – 409 kab., LT-44404 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 900
Faksas: (8-37) 327 896
El.paštas: dek@if.vdu.lt
Internetas: http://if.vdu.lt
Renginys: http://iftorina.vdu.lt

Bakalauro studijų programos

Informatika
Matematika ir jos taikymas
Multimedijos ir interneto technologijos

Informatika
Matematika ir jos taikymas

Gretutinių studijų programos

2011 m. „Omnitel“ ir „Samsung“ organi-
zuotose tarptautinėse mikroprogramų 
dirbtuvėse „App Camp“ Informatikos 
fakulteto studentų komanda „Chronos“ 
laimėjo „Most Ambitious Inovation“ 
kategorijoje. 

2011 m. Taikomosios informatikos magistran-
tui Vytautui Zailskui įteikta IT įmonių asociaci-
jos „Infobalt“ jaunųjų mokslininkų stipendija.

Pasaulinėje parodoje EXPO 2000 Hanove-
ryje buvo demonstruojamas Informatikos 
fakulteto Multimedijos laboratorijoje sukurtas 
projektas „Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus 
pabaigai“.

Informatikos fakultete paskaitas skaito Lietu-
vos Respublikos mokslo premijų laureatai 
prof. J.Augutis, prof. M.Sapagovas, prof. 
A.L.Telksnys.

Galimybės išvykti dalinėms 
studijoms į užsienį

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į 
mokamas vietas 

vidutiniai 
konkursiniai balaipirmojo paskutiniojo

Informatika 18,54 14,66 12,67

Matematika ir jos 
taikymas 20,22 13,92 11,97

Multimedijos 
ir interneto 
technologijos 

18,22 12,66 10,13

Studijų programa Egzaminai Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Informatika  Matematika
Lietuvių kalba
Informacinės 
technologijos

0,4
0,2
0,2

Užsienio kalba 0,2Multimedijos ir 
interneto 
technologijos

Matematika ir jos 
taikymas 

Matematika
Lietuvių kalba
Užsienio kalba

0,4
0,2
0,2

Informacinės 
technologijos 0,2

Taikomoji informatika
Taikomoji matematika
Verslo informatika

Magistrantūros studijų programos

Pasiekimai

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

2 semestrų studijos viename iš 19 „Cam-
pus Europae“ universitetų tinklo narių.
1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ 
programą Vokietijos, Ispanijos, Didžiosios 
Britanijos, Suomijos, Italijos, Slovėnijos, 
Turkijos ir kitų šalių universitetuose.

3 mėnesių praktikos galimybės pagal 
„LLP / Erasmus“ programą užsienio šalių 
įmonėse.

Studijos pagal dvišales sutartis JAV, Pietų 
Korėjos, Pietų Amerikos, Rusijos ir kt. šalių 
universitetuose.
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Konkursinio balo sandara 2012 m.  



Dekanė doc. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė

Informatika ir matematika patrauklios ir perspek-
tyvios dėl jų plačių praktinio taikymo galimybių. 

Be šių mokslo krypčių neturėtume šiandieninių 
pasiekimų finansų, ekonomikos, rinkodaros, 

žiniasklaidos, lingvistikos ir kitose srityse. Mūsų 
universitete, šalia stiprių socialinių ir humanitarinių 

studijų krypčių, informatika ir matematika turi 
išskirtines galimybes supažindinti studentus su 

šiuolaikiniais socialinės bei verslo informatikos, 
kalbos technologijų, finansų ir draudos 

matematikos taikymais. 

Partnerystė ir ryšiai

Su viena didžiausių Lietuvoje programinės 
įrangos kūrimo kompanijų Alna Software 
bendradarbiaujama atnaujinant mokymo 
programų turinį, siekiant, kad rengiamų 
specialistų kvalifikacija atitiktų informacinių 
technologijų verslo įmonių poreikius. Stu-
dentams sudaromos gamybinės praktikos 
ir baigiamųjų darbų rengimo metu vykdyti 
realius programinės įrangos kūrimo projektus, 
įgyti komandinio darbo patirties. 

Glaudūs ryšiai su „Microsoft Lietuva“ kompani-
ja leidžia studijų metu supažindinti studentus 
su naujausiomis informacinių technologijų 
vystymosi tendencijomis, naujausiais Micro-
soft sprendimais, pažangiausiomis taikomųjų 
programų projektavimo priemonėmis. 
Kompanijos specialistai yra dažni kviestinių 
paskaitų dalyviai,  rengia programinės įrangos 
inžinerijos dalykams aktualius seminarus. 

Bendradarbiaujant su „No Magic Europe” 
kompanija studentai turi galimybę susipažinti 
su moderniausiais programinės įrangos 
gyvavimo ciklo valdymo įrankiais, pvz. NASA 
naudojamu MagicDraw įrankiu, bei susiju-
siomis metodologijomis programinės įrangos 
reikalavimų analizei, projektavimui, testavimui, 
diegimui, palaikymui ir  atnaujinimui. 

33INFORMATIKOS FAKULTETAS / IF
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentas įgis žinias apie šiuolaikinių informacinių technologijų  
galimybes, išmoks projektuoti, diegti ir administruoti kompiuteri-
nes sistemas, kurti įvairias taikomąsias programas – sprendimus 
verslui, robotų valdiklius, mikroprogramas mobiliesiems termina-
lams, multimedijos, dirbtinio intelekto sistemas ir t.t. Taikomosios 
informatikos specializacijoje studentas susipažins su sistemų 
analizės, informacinių ir  matematinių modelių sudarymo, kom-
piuterizuoto valdymo principais. Verslo informatikos speciali-
zacijoje išmoks taikyti svarbiausius verslo valdymo instrumentus, 
įgyvendinti verslo informacinių sistemų bei elektroninių paslaugų 
projektus. Kompiuterinės grafikos ir multimedijos specializaci-
joje įgis kompiuterinės grafikos, animacijos ir audiovizualinių 
technlogijų žinių, išmoks kurti multimedijos produktus. Kal-
bos technologijų specializacijoje studentas išmoks atlikti  
kompiuterizuotą kalbos ir šnekos analizę, kurti intelektualias, 
žmogaus kalbą suprantančias sistemas. 

Absolventas galės dirbti programuotoju, testuotoju, pro-
jektuotoju, projektų vadovu, sistemų administratoriumi, 
sistemų analitiku, reklamos technologijų specialistu, pats 
kurti informacinių technologijų verslo įmones. 

Studentas išmoks spręsti skaičiavimo, optimizavimo, 
duomenų analizės problemas, kurti matema-

tinius modelius, taikyti informacines technologi-
jas, atlikti statistinę analizę, kaštų optimizavimą, 

rodiklių prognozavimą ar veiklos rizikų vertinimą. 
Finansų ir draudos matematikos specializacijoje 

studentas išmoks pagrindinius draudimo ir finansų 
matematikos principus ir metodus. Jis galės spręsti 

uždavinius, kylančius ūkinės ir socialinės veiklos 
srityse, mokės naudotis pagrindiniais statistikos 

kompiuteriniais paketais. Statistikos biomedicinos 
specializacijoje sužinos ir supras biomedicininių tyrimų 

duomenų analizės metodus ir sugebės juos reali-
zuoti matematinės programinės įrangos paketais. 

Matematikos energetikos specializacijoje išmoks 
taikyti matematikos metodus įvairių energetinio sau-

gumo, sistemų patikimumo, tinklinių sistemų mode-mode-
liavimo problemoms spręsti. Matematikos dėstymo 
specializacijoje įgis gerą matematinį pasiruošimą ir 

išmanys matematikos dėstymo metodiką. 

Absolventas galės dirbti matematinio modelia-
vimo, projektavimo specialistu, matematiku–ana-

litiku, verslo ir pramonės sričių duomenų analizės 
specialistu, rinkos analitiku, rizikos analizės spe-

cialistu, matematikos mokytoju ir dėstytoju.

INFORMATIKA MATEMATIKA IR JOS TAIKYMAS

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / IF
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Studentas išmoks pritaikyti tradicinių ir šiuolaikinių 
medijų, programavimo, matematikos, inžinerinių mokslų 
ir informacinių technologijų žinias, kuriant įvairaus 
sudėtingumo multimedijos ir internetinės terpės produk-
tus. Studijuodamas skaitmeninio vaizdo ir garso sintezės, 
erdvinių objektų modeliavimo, vizualizavimo bei animaci-
jos, multimedijos sistemų programinės įrangos projekta-
vimo, interneto infrastruktūros principus ir technologijas, 
studentas išmoks kurti kokybiškus, meno teorijos ir inžinerijos 
principais grįstus elektroninės erdvės sprendimus. Išmoks 
vertinti kuriamas interneto ir multimedijos sistemas estetiniu, 
etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.

Absolventas galės dirbti įvairiose organizacijose, 
kuriančiose produktus ir paslaugas informacijos, elek-
tronikos, ryšio technologijų srityse, reklamos ir dizaino 
agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komuni-
kacijos bendrovėse ir kitose organizacijose informacinių 
bei multimedijos sistemų projektuotoju, kompiuterinės 
grafikos, multimedijos, mobilių ir interneto sistemų bei 
paslaugų programuotoju, reklamos technologijų spe-
cialistu.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

MULTIMEDIJOS IR INTERNETO TECHNOLOGIJOS

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / IF
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentas išmoks analizuoti, projektuoti  ir realizuoti kom-
piuterizuojamas sistemas ir procesus, parinkti tinkamiau-
sias šiuolaikines informacines technologijas ir metodikas 
kuriamoms sistemoms, projektuoti ir diegti adaptyvias ir 
intelektualias sistemas, naudojančias dirbtinį intelektą, 
neuroninius tinklus ir kitas naujausias technologijas. Studi-
juojant įgis žinių ir patirties, reikalingų sudėtingų sistemų ir 
procesų modeliavimui ir analizei, mobilių sistemų projekta-
vimui ir realizavimui. Programos absolventas gebės atlikti 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus sistemų 
analizės, modeliavimo, atpažinimo ir valdymo srityse, kurti 
specializuotą taikomąją programinę įrangą, pritaikytą žinių 
visuomenės ir žinių ekonomikos poreikiams.

Absolventas galės dirbti analitiku, konsultantu, pro-
gramuotoju, projektų ir padalinių vadovu įvairiose or-
ganizacijose, valstybės institucijose ir verslo struktūrose, 
dėstytoju ir tyrėju mokslo ir studijų institucijose, steigti 
informacinių technologijų verslo įmones.

Studentas išmoks taikyti matematikos žinias ir kurti 
matematinius modelius pramonės, verslo, finansų 
ir kitose veiklose. Jis gebės atlikti mokslinius tyrimus 
modeliavimo, duomenų analizės, valdymo srityse, 

taip pat kurti taikomąją programinę įrangą. VDU 
Taikomosios matematikos programa yra  adaptuota 
tokioms taikymo sritims kaip techninių įrenginių pati-
kimumo vertinimas, matematinių metodų taikymas 

medicinoje, ekonomikoje bei draudoje.

Absolventas galės dirbti matematiku – anali-
tiku, matematinio modeliavimo specialistu 

įvairiose organizacijose, aukštosiose mokyk-
lose, mokslo institutuose,  rinkos analitiku, 

rizikos analizės specialistu, energetinių 
sistemų modeliuotoju. Taikomosios matema-

tikos programa įsidarbinimo aspektu yra 
labai perspektyvi. Nedidelis Taikomosios 

matematikos programos studentų skaičius 
sudaro prielaidas, kad šie studentai 

dažnai pradeda savo karjerą dar nebaigę 
magistrantūros studijų.

TAIKOMOJI INFORMATIKA TAIKOMOJI MATEMATIKA

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / IF
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Studentas išmoks analizuoti, vertinti ir modeliuoti kom-
piuterizuojamus verslo veiklos procesus, atlikti taiko-

muosius ir mokslinius tyrimus, susijusius su informacinių 
technologijų taikymu verslo valdymui. Įgis žinias ir 

įgūdžius, reikalingus projektuojant, diegiant ir aptarnau-
jant informacines verslo valdymo sistemas, kuriant joms 

taikomąją programinę įrangą naujausių technologijų 
pagrindu. Studentai gebės kurti elektroninio verslo, 

elektroninių paslaugų sprendimus žinių visuomenei, dirbti 
komandoje ir bendrauti su įvairių specialybių partneriais 

ir užsakovais, vadovauti  įmonių ir organizacijų verslo 
valdymo ir informacinių technologijų padaliniams, steigti 

ir valdyti verslo konsultavimo, informacinių technologijų 
kūrimo ir taikymo įmones. 

Absolventas galės dirbti specialistu ir konsultantu 
įvairaus profilio verslo įmonėse, analitiku, projektuotoju, 
projektų ir padalinių vadovu informacinių technologijų 

bendrovėse, projektuojančiose bei diegiančiose verslui 
skirtas kompiuterizuotas sistemas, taip pat steigti savas 

informacinių technologijų verslo įmones.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

VERSLO INFORMATIKA

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / IF



KATALIKŲ
TEOLOGIJOS 
FAKULTETAS

Gimnazijos g. 7, LT–44260 Kaunas
Telefonas: (8 37) 323 477
Faksas: (8 37) 323 477
El. paštas: dek@ktf.vdu.lt
Internetas: www.teologija.vdu.lt
Facebook: Katalikų teologijos fakultetas

Bakalauro studijų programos

Religijos pedagogika 
Katalikų teologija

Religijos pedagogika

Gretutinių studijų programos

Krikščioniškoje veikloje aktyviems 
stojantiesiems skiriama papildoma finansinė 
parama (studijų krepšeliui padengti ir kt.). 

Fakultete veikia studentų mokslinė draugija 
„Signum“, liturginio giedojimo studija, 
Apologetų klubas. 

Organizuojamos studentų evangelizacinės 
išvykos, rekolekcijos, „Kūno teologijos“ kursai, 
kiekvieną savaitę fakulteto koplyčioje auko-
jamos Šv. Mišios. 

Dėsto Lietuvoje įžymūs teologai, filosofai ir 
visuomenės veikėjai:
kun. prof. dr. A. Narbekovas, kun. dr. K. 
Kėvalas, doc. dr. B. Ulevičius, doc. dr. A. 
Lukaševičius, doc. dr. N. Čepulis ir kt.

Didžiausi organizuojami renginiai: Katalikų 
teologijos fakulteto talentų vakaras bei 
„Fakulteto diena“.

Galimybės išvykti dalinėms 
studijoms į užsienį

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į 
mokamas vietas 

vidutiniai 
konkursiniai balaipirmojo paskutiniojo

Katalikų teologija 18,36 12,7 12,15

Religijos 
pedagogika 16,26 15,52 14,63

Studijų programa Egzaminai Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Katalikų teologija* Istorija
Lietuvių kalba
Užsienio kalba

0,4
0,2
0,2

Geografija 0,2Religijos 
pedagogika**

Pastoracinė teologija
Religinis švietimas
Šeimotyra

Magistrantūros studijų programos

Pasiekimai

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

Galimybė išvykti studijuoti ir atlikti praktiką 
pagal „LPP/Erasmus“ programą Belgijos, 
Maltos, Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos, Airi-
jos, Lenkijos ir kitų ES šalių universitetuose.  
Galimybė dalyvauti sielovados ir evan-
gelizacijos projektuose užsienyje fakulteto 
rėmėjų lėšomis.

2011 m. statistika
 Konkursinio balo sandara 2012 m.

* stojant į Katalikų teologijos programą būtina katalikų kunigo rekomendacija
** pretenduojant į Religijos pedagogikos valstybės finansuojamas vietas 
privaloma laikyti bendrąjį motyvacijos testą



Dekanas doc. dr. Benas Ulevičius 

Kviečiu į Katalikų teologijos fakultetą visus, kuriems svarbūs 
giliausi būties klausimai. Studijuodamas čia giliau pažinsi 

krikščioniškąją pasaulėžiūrą, suprasi religijos vaidmenį 
visuomenės ir žmogaus gyvenime. Fakultetas garsėja 

studijų kokybe, puikiomis studijų sąlygomis, šiltais studentų ir 
dėstytojų santykiais, aktyvia studentų veikla. Jei nori naujai 
patirti tikėjimo džiaugsmą, įgyti tvirtus pasaulėžiūros pama-

tus, praturtinti save kaip asmenybę – šis fakultetas skirtas tau. 

Partnerystė ir ryšiai

Fakultetas bendradarbiauja su daugeliu 
katalikiškų centrų ir organizacijų Lietuvoje: 
katechetikos, jaunimo, šeimos, evangeli-
zacijos centrais, Katalikiškų mokyklų aso-
ciacija, Gyvenimo ir tikėjimo institutu ir kt. 
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Katalikų teologijos fakultetas – vienintelis 
fakultetas Lietuvoje, įsteigtas ir patvir-
tintas Šventojo Sosto Vatikane. Fakultetas 
glaudžiai bendradarbiauja su Šventojo 
Sosto Katalikiškojo švietimo kongregacija, 
kuri konsultuoja programų rengimo ir kitais 
studijų bei mokslinės veiklos klausimais, 
periodiškai atlieka fakulteto veiklos analizę. 
Fakulteto teikiami diplomai atitinka tiek 
Lietuvos Respublikos, tiek Šventojo Sosto 
reikalavimus. 
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Programa ruošia katalikus švietėjus, pažįstančius krikščioniškąją 
pasaulėžiūrą ir gebančius ją veiksmingai atskleisti įvairioms 
žmonių grupėms. Programoje gilinamasi į krikščioniškosios 
pasaulėžiūros pagrindus bei šiandieninės visuomenės gyvenimą 
valdančius veiksnius, susipažįstama su įvairių visuomenės ir 
amžiaus grupių ypatumais, išmokstama argumentuotai ginti 
krikščioniškąsias vertybes šiuolaikinėje sekuliarizuotoje socialinėje 
aplinkoje, organizuoti ugdymo procesą, rengti ir atnaujinti 
mokymo programas, diegti naujus mokymo(si) metodus ir mo-
kymosi pasiekimų vertinimo metodikas, panaudoti modernias 
priemones mokymo veikloje.

Religijos mokslų bakalauro ir mokytojo kvalifikacija atve-
ria plačias galimybes dirbti tikybos mokytoju mokyklose, 
gimnazijose ir kitose švietimo įstaigose, dirbti katechetu 
parapijose, vykdyti įvairią profesinę veiklą Bažnyčios 
institucijose, centruose, nevyriausybinėse organizaci-
jose. Įgijus gretutinę specialybę, pedagoginio darbo 
galimybės dar padidėja.

Katalikų teologijos studijų programa yra skirta 
parengti šiuolaikinės Katalikų teologijos 
problematikos tyrinėtojus. Studijų metu 

atskleidžiami katalikiškos pasaulėžiūros ir 
moralės pagrindai. Baigę programą studen-
tai geba interpretuoti tikėjimo tiesas, išmano 
Šventojo Rašto nagrinėjimo metodus, geba 
analizuoti teologijos, filosofijos, istorijos ir kitų 

modernių mokslų tarpusavio ryšį, suvokti ir inter-
pretuoti tikėjimo bei vertybių įtaką šiuolaikinėje 

pliuralistinėje visuomenėje. Baigus studijas 
įgyjama katalikų teologijos bakalauro 

kvalifikacija.

Baigę studijas absolventai gali dirbti 
įvairiose katalikiškose organizacijose ir 

parapijose. Papildomai įgijus mokytojo 
kvalifikaciją, galima dėstyti tikybą mokyk-

lose ir gimnazijose. Katalikų teologijos 
programa suteikia platų humanitarinį 

išsilavinimą, kurio dėka galima tęsti studi-
jas teologijos licencijato arba kitų sričių 

magistrantūros programose. 

RELIGIJOS PEDAGOGIKA KATALIKŲ TEOLOGIJA

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / KTF
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TEOLOGIJA

RELIGINIS ŠVIETIMAS

Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Pastoracinės teologijos licenciato 
studijų programa skirta asmenims, 
baigusiems katalikų teologijos baka-
lauro programą ir siekiantiems tapti 
pastoracinės teologijos specialistais. 
Programos tikslas: parengti kvalifikuo-
tus pastoracinės veiklos specialistus, 
gebančius analizuoti pastoracijos 
ypatumus, nustatyti kylančias prob-
lemas ir jų priežastis, plėtoti ir organi-
zuoti sielovadinę veiklą, atitinkančią 
skirtingus tikinčiųjų ir jų grupių poreikius. 
Baigus šią programą, išmokstama 
efektyviai dalyvauti parapijos, 
dekanato ar vyskupijos pastoracinėje 
veikloje, susikurti savo darbo vietą 
ir plėtoti reikalingas pastoracinės 
veiklos kompetencijas, kūrybiškumą, 
iniciatyvumą, komunikabilumą. 

Baigę studijų programą absol-
ventai galės dėstyti teologijos 
disciplinas kolegijose, dirbti 
visose katalikiškose struktūrose, 
kuriose reikalinga pastoracinės 
teologijos specialisto kvalifi-
kacija: katalikiškoje žiniasklaidoje, 
katechetikos ir šeimos centruose, 
vyskupijų kurijose ir kt. Taip pat 
galima tęsti studijas Teologijos 
doktorantūroje.

Programos tikslas – rengti 
plačios erudicijos specia-

listus, gebančius kūrybingai 
panaudoti įgytą išsilavinimą, 

sekti ir vertinti mokslo bei 
praktikos naujoves, taikyti 

turimas žinias religinio bei etinio 
švietimo tobulinime. Studen-
tai mokomi dirbti suaugusiųjų 
švietimo srityje. Studijų metu 
išmokstama atlikti tyrimus, 

vertinti krikščioniškojo švietimo 
procesus, inicijuoti neformalųjį 
suaugusiųjų mokymąsi, efek-
tyviai perteikti tikėjimo žinią 
suaugusiesiems, skatinti juos 

mokytis visą gyvenimą.

Baigus studijas, įgyjamas 
religijos mokslų magistro 

laipsnis. Absolventai galės dirbti 
įvairiose bažnytinėse struktūrose 
(šeimos, jaunimo, katechetikos 

centruose ir kt.), dėstyti 
kolegijose ir universitetuose, būti 
moksliniais bendradarbiais. Įgiję 
mokytojo profesinę kvalifikaciją 
programos absolventai galės 

dirbti katalikų tikybos mokytojais 
mokyklose.
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ŠEIMOTYRA

Studijų programa skirta parengti 
kvalifikuotus šeimotyros specia-

listus - edukologijos magistrus, 
gebančius savarankiškai analizuoti 

šeimos funkcionavimo ypatumus, 
autoritetingai nustatyti kylančias 

problemas ir jų priežastis, suprojek-
tuoti ir atlikti šių problemų tyrimo 

projektus, parengti bei įgyvendinti 
jaunimo rengimo šeimai prog-

ramas. Baigę programą studentai 
geba analizuoti aktualiausias 

santuokos problemas, nustatyti 
šeimos erozijos priežastis, pasiūlyti 
jų prevencijos modelius, interpre-

tuoti skirtingas žmogaus, lytiškumo 
ir šeimos sampratas, vertinti šeimos 

darnaus funkcionavimo poveikį 
asmens raidai, fizinei, emocinei, 

socialinei ir dvasinei brandai, moky-
muisi, priklausomybių prevencijai.

Baigus Šeimotyros studijų 
programą galima dirbti 

įvairiose švietimo įstaigose, 
nevyriausybinėse organizacijose 
bei kitose organizacijose, kuriose 
reikalingi edukologijos magistrai, 
turintys šeimotyros kompetenci-

jas. Taip pat galima tęsti studijas 
edukologijos bei kitų socialinių 

mokslų srities doktorantūroje.



MENŲ 
FAKULTETAS

Laisvės al. 53-403, LT – 44309, Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 877
Faksas: (8 37) 203 858
El. paštas: dek@mf.vdu.lt 
Internetas: www.menufakultetas.vdu.lt

Bakalauro studijų programos

Menotyra
Naujųjų medijų menas
Vaidyba

Menotyra

Gretutinių studijų programos

Fakultete dėsto Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatai.

Fakulteto studentai publikuoja savo 
straipsnius Lietuvos kultūrinėje spaudoje, or-
ganizuoja įvairius meno projektus, dalyvauja 
tarptautiniuose renginiuose, tarp kurių ir 
fakulteto tarptautinis festivalis „Medijų meno 
dienos“.

Fakultete veikia svarbiausia VDU meno 
erdvė – galerija 101 ir įvairūs meniniai 
studentų klubai: Menų centras, Teatro 
klubas, galerijos savanorių bendruomenė.

Galimybės išvykti dalinėms 
studijoms į užsienį

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į 
mokamas vietas 

vidutiniai 
konkursiniai balaipirmojo paskutiniojo

Menotyra 20,3 16,62 12,68

Naujųjų medijų 
menas 19,58 17,84 15,16

Studijų programa Egzaminai Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Menotyra
Istorija

Lietuvių kalba
Užsienio kalba

0,4
0,2
0,2

Geografija 0,2

Naujųjų medijų 
menas

Stojamasis egz.
Lietuvių kalba
Informacinės 
technologijos

0,6
0,2
0,1

Užsienio kalba 0,1

Vaidyba
Stojamasis 
egzaminas

Lietuvių kalba

0,7
0,2 Užsienio kalba 0,1

Kultūros paveldas ir turizmas
Kūrybinės industrijos
Meno istorija ir kritika
Teatrologija ir scenos menų vadyba

Magistrantūros studijų programos

Pasiekimai

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ 
programą Danijos, Estijos, Ispanijos, Lenkijos, 
Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomi-
jos, Švedijos ir Turkijos universitetuose.

Studijos pagal dvišales sutartis JAV, Pietų 
Korėjos ir kt. šalių universitetuose.
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Dekanė doc. dr. Ina Pukelytė

Savo fakultete vykdome kelias Lietuvoje išsiskiriančias 
pagrindinių studijų programas. Integruotos menotyros pro-
grama rengia universalius, įvairias meno rūšis išmanančius 
menotyrininkus. Trejus metus sėkmingai vykdoma Naujųjų 

medijų meno programa – vienintelė Lietuvoje, ruošianti 
universitetinį išsilavinimą turinčius ir su naujosiomis technologi-

jomis dirbančius menininkus. Nuo 2012 metų pradėsime naują 
vaidybos programą – ją baigę nepriklausomi aktoriai papildys 

tarpdisciplininio meno kūrėjų gretas, bus meno lauko avan-
garde. Mūsų sėkmė slypi tame, kad siekiame ugdyti univer-
salius, rinkoje prisitaikyti gebančius meno istorikus ir kritikus, 

medijų meno kūrėjus, aktorius. Fakulteto durys visada atviros 
tiems, kurie jaučia pašaukimą menams.

Partnerystė ir ryšiai

Menų fakulteto partneriai – svarbiausios 
meno institucijos Lietuvoje, kuriose stu-
dentai atlieka praktiką, o neretai vėliau ir 
įsidarbina.

Menų fakulteto partneriai – svarbiausios 
meno institucijos:
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,
Kauno valstybinis dramos teatras,
Kauno valstybinis lėlių teatras,
Lietuvos nacionalinis dramos teatras,
Oskaro Koršunovo teatras,
Galerija „Meno parkas“,
Kauno šokio teatras „Aura“.
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M
EN

Ų
 F

A
KU

LT
ET

A
S 

/ 
BA

KA
LA

U
R

O
 S

TU
D

IJ
Ų

 P
R

O
G

R
A

M
O

S

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Programos paskirtis - parengti aukštos kvalifikacijos menotyri-
ninkus, išmanančius įvairias meno rūšis. Studentai supažindinami 
su bendrąja meno raida, mokomi suvokti atskirų meno rūšių 
(architektūros, dailės, teatro, fotografijos, kino, muzikos) ryšius ir 
bendruosius dėsningumus. Baigę studijas absolventai geba tirti 
architektūros, dailės, teatro, kino, fotografijos reiškinius lokaliame 
(meninės mokyklos, regiono) ir platesniame kontekste, išmano 
mokslinių metodų taikymo meno objektų analizėje subtilybes. 
Menotyrininkai gali vertinti atskirus meno objektus ir kultūrinius 
reiškinius, organizuoti edukacines programas, bendrauti ir 
bendradarbiauti įvairiuose kultūros procesų lygmenyse.

Baigus studijas, įgyjamas menotyros bakalauro kvalifika-
cinis laipsnis. Absolventai gali dirbti muziejuose, galerijo-
se, įvairių bendruomenių kultūros centruose, bendradar-
biauti kultūrinėje žiniasklaidoje, dirbti organizacinį darbą 
dailės ir teatro įstaigose, fonduose, festivaliuose. Taip 
pat gali vesti ekskursijas, būti meno eksperto asistentais 
antikvaruose. Išklausę papildomus pedagogikos kursus, 
turi galimybę dėstyti meno istoriją vidurinėse mokyklose.

Programos paskirtis - rengti medijų meno praktikus, 
gebančius savarankiškai veikti kūrybinių industrijų 

lauke. Studentai mokomi kurti naujomis technologijo-
mis paremtą meną: foto, video, garso, kompiuterinės 

grafikos, animacijos, multimedija kūrinius; inicijuoti 
ir valdyti kūrybinius naujųjų medijų meno projektus; 

taikyti kūrybinius įgūdžius plataus profilio veikloje. 
Medijų meno bakalaurai gali suvokti ir kritiškai vertinti 
naujausias meno tendencijas, pritaikyti universitetinio 

išsilavinimo žinias meninėje veikloje, veikti kūrybiškai, 
prisitaikant prie greitai kintančios aplinkos.

Baigus studijas, įgyjamas medijų meno 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Absol-

ventai gali savarankiškai užsiimti naujųjų 
medijų meno praktika, inicijuoti ir valdyti 

kūrybinius projektus. Jie taip pat gali dirbti 
kūrybiniais darbuotojais įvairiose įstaigose 

- muziejuose, teatruose, kultūros paveldo ir 
turizmo organizacijose, reklamos ir dizaino 

kompanijose, leidyboje, vaizduojamųjų 
ir atlikėjų menų srityje, informacinėje ap-

linkoje, TV bei radijo programose. Išklausę 
papildomus pedagogikos kursus, turi 

galimybę dėstyti medijų meną mokyklose.

MENOTYRA NAUJŲJŲ MEDIJŲ MENAS 

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / MF
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Programos paskirtis – rengti aukščiausios kvalifikaci-
jos menininkus – tarpdalykinių gebėjimų aktorius, 
įvairiapusiškai valdančius ir kūrybiškai jungiančius 
vaidybos, teksto kūrimo, režisūros praktikas profesinei 
karjerai teatre, kine, televizijoje, įvairiuose tarpdiscipli-
niniuose menų projektuose ir kūrybinėse industrijose. 
Studentai mokomi vaidybos meistriškumo: interpre-
tuoti tekstą, judesį, kūrybiškai naudoti įvairias dramos 
formas, teatrinius stilius ir šiuolaikines raiškos priemones, 
taip pat kurti spektaklio visumą, dirbti individualiai ir 
grupėje, inicijuoti meno projektus. Absolventai geba 
pritaikyti universitetinio išsilavinimo žinias meninėje veik-
loje, veikti kūrybiškai, prisitaikant prie greitai kintančios 
meno aplinkos.

Baigus studijas, įgyjamas teatro ir kino bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis. Absolventai gali tapti aktoriais, 
pasirengusiais karjerai kine, teatre, televizijoje ir tarpdis-
ciplininiuose menų projektuose, savarankiškai užsiimti 
tarpdisciplininio meno praktika, inicijuoti ir valdyti 
kūrybinius projektus. Taip pat gali dirbti kūrybiniais dar-
buotojais įvairiose įstaigose - teatruose, atlikėjų menų 
srityje, TV bei radijo programose. Išklausę papildomus 
pedagogikos kursus, turi galimybę dėstyti vaidybą 
mokyklose.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

VAIDYBA

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / MF



Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Programa skirta parengti kultūros paveldo ir turizmo spe-
cialistus, turinčius menotyros žinių bei organizacinių įgūdžių, 
išmanančius kultūros paveldo ir turizmo specifiką, galinčius 
administruoti paveldo išsaugojimo ir šiuolaikinio pritaikymo 
veiklą. Studentai išmoksta įvertinti kultūros paveldo objektų 
apsaugos teisinius ir praktinius aspektus, inicijuoti ir valdyti 
kultūrinio turizmo ir paveldo animacijos projektus. Programos 
absolventai kartu įgyja Valstybinio turizmo departamento 
patvirtintą kvalifikacinį gido pažymėjimą, o taip pat įrašomi į 
Nacionalinę turizmo informacijos sistemą.

Baigus studijas, įgyjamas paveldo magistro laipsnis. 
Absolventai gali dirbti Kultūros paveldo departamento 
padaliniuose, savivaldybių paveldo skyriuose, paminklų 
restauravimo įmonėse (ekspertais, meno istorikais, 
vadybininkais), Lietuvos kultūros ministerijos padali-
niuose (muziejuose, bibliotekose, archyvuose), turizmo 
departamento padaliniuose, turizmo firmose (konsul-
tantais, turizmo strategais, ekskursijų vadovais ar gidais), 
nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, žiniasklaidoje 
ir mokslo institucijose, tyrinėjančiose kultūros paveldą.

Programa skirta siekiantiems tapti kūrybinių 
industrijų analitikais ir praktikais. Studentai 

išmoksta analizuoti kūrybines industrijas ir jų 
reikšmę šiuolaikinėje kultūroje bei ekonomikoje; 

organizuoti kūrybines industrijas, ieškant naujų 
meno, verslo bei visuomenės komunikacijos 

būdų; taikyti novatoriškus vadybos ir kūrybinių 
praktikų modelius organizacinėje veikloje; kurti 
nepriklausomas kūrybinių industrijų iniciatyvas; 

vertinti projektus, rengti kūrybinių industrijų lauko 
strategijas ir teikti rekomendacijas.

Baigus studijas, įgyjamas socialinių mokslų sri-
ties, komunikacijos krypties kūrybinių industrijų 
magistro laipsnis. Programos absolventai gali 

kurti savarankiškus kūrybinių industrijų projektus, 
dirbti organizacinį, vadybinį, edukacinį, viešųjų 

ryšių darbą kūrybinių industrijų organizacijose 
(žiniasklaidoje, reklamoje, leidyboje, turizme, 

laisvalaikio ir pramogų industrijoje, kultūrinėse 
ir meno organizacijose), o taip pat kūrybinių 

industrijų analitikais ir strategais valstybės 
institucijose (savivaldybės įstaigose, ministeri-
jose, fonduose) ir kitose įstaigose, bei tyrėjais 

akademinėse institucijose (kultūros tyrimų institu-
tuose, universitetuose, akademijose).

KULTŪROS PAVELDAS 
IR TURIZMAS

KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / MF
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MENO ISTORIJA IR KRITIKA TEATROLOGIJA IR SCENOS 
MENŲ VADYBA

Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos 
meno tyrėjus ir kuratorius. Studentai išmoksta 
ekspertuoti meno kūrinius, nustatyti jų vertes 
ir rinkos kainą, vertinti Lietuvos meno reiškinius 
pasaulio kultūros kontekste, organizuoti meno 
renginius ir pristatyti juos visuomenei, rengti ir 
vykdyti įvairių kultūros įstaigų meninės veiklos 
strategijas ir projektus. Studentai turi galimybę 
pasirinkti Architektūrologijos arba Dailės 
kuratorystės ir kritikos specializaciją.

Baigus studijas, įgyjamas menotyros magistro laips-
nis. Absolventai gali dirbti meno renginių kuratoriais, 
meno kūrinių ekspertais, meno kritikais ir istorikais 
įvairiose organizacijose ir įstaigose, tarp jų – 
akademinėse institucijose (meno ir kultūros tyrimo 
centruose ir institutuose, universitetuose, akademijo-
se), kultūros ir švietimo įstaigose (muziejuose, galeri-
jose, kultūros ir laisvalaikio centruose); kūrybinėse 
organizacijose; žiniasklaidoje bei leidybos srityje; 
valstybės institucijose (savivaldybės įstaigos, minis-
terijos, fondai); kitose įstaigose, kuriose reikalingas 
meno ekspertas (meno terapijos centruose sveikatos 
priežiūros sistemoje, teisėsaugos įstaigose, 
muitinėse ir pan.).

Programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos 
specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti tyrimus, 
inicijuoti ir valdyti scenos meno procesus; analizuoti, 

interpretuoti ir vertinti scenos meno reiškinius plačiame 
kultūriniame kontekste, nustatyti jų institucines priklauso-
mybes, sociokultūrines bei ekonomines prielaidas; sekti 

mokslo ir meno naujoves bei taikyti jas praktikoje. Studen-
tai išmoksta analizuoti ir kūrybiškai valdyti įvairius scenos 

meno procesus dinamiškoje kultūrinėje terpėje.

Baigę studijas magistrai gali dirbti taikomosios pakraipos teat-
rologais (teatro kritikais, kuratoriais, scenos meno veiklos koor-

dinatoriais); menotyrininkais (dėstytojais, mokslo darbuotojais); 
scenos meno procesų organizatoriais bei vadybininkais įvairiose 
meno organizacijose (teatruose, festivaliuose, bendruomenėse, 
meno agentūrose); kultūros bei švietimo įstaigose (scenos meno 

organizacijose, kultūros centruose, muziejuose); žiniasklaidoje 
bei leidybos srityje; valstybinėse ir privačiose institucijose, ku-

rioms reikalingos kultūrinės srities kompetencijos (ministerijose, 
savivaldybės įstaigose, fonduose, ambasadose, tarptautinėse 

agentūrose ir organizacijose).

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?
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MUZIKOS
AKADEMIJA

V. Čepinskio 5-207, LT – 46257, Kaunas
Telefonas: (8 37) 295 411
Faksas:  (8 37) 295 411
El. paštas: dek@ma.vdu.lt 
Internetas: http://ma.vdu.lt/
Facebook: VDU Muzikos akademija

Bakalauro studijų programos

Atlikimo menas:
• dainavimas,
• džiazas (dainavimas, bosinė gitara, 
fleita, fortepijonas, gitara, klarnetas, 
mušamieji instrumentai, saksofonas, 
trimitas, trombonas),
• fortepijonas,
• akordeonas,
• pučiamieji ir mušamieji instrumentai 
(baritonas, fagotas, fleita, klarnetas, 
mušamieji instrumentai, obojus, sak-
sofonas, trimitas, trombonas, tūba, 
valtorna), 
• styginiai instrumentai (smuikas, altas, 
gitara, kontrabosas, violončelė).

Muzikos pedagogika

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į moka-
mas vietas 

vidutiniai konkur-
siniai balaipirmojo paskutiniojo

Atlikimo menas 
(dainavimas) 20,76 17,86 16,42

Atlikimo menas 
(džiazas) 19,42 16,92 16,45

Atlikimo menas 
(fortepijonas) 19,66 17,84 16,96

Atlikimo menas 
(puč. ir muš. instr.) 20,82 18,62 14,5

Atlikimo menas 
(styg. instr.) - - 15,33

Muzikos 
pedagogika 21,46 16,06 17,37

Studijų programa Egzaminai Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Atlikimo menas

Stojamasis egz.
Lietuvių kalba
Muzika arba 
muzikologija

0,6
0,2
0,1

Užsienio kalba 0,1

Muzikos 
pedagogika*

Stojamasis egz.
Lietuvių kalba

0,6
0,2 Užsienio kalba 0,2

Priėmimas į bakalauro studijas VDU
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 Konkursinio balo sandara 2012 m. 

Atlikimo meno pedagogika:
• dainavimas,
• džiazas (bosinė gitara, dainavimas, 
fleita, fortepijonas, gitara, klarnetas, 
mušamieji instrumentai, saksofonas, 
trimitas, trombonas), 
• fortepijonas, 
• akordeonas,
• pučiamieji ir mušamieji instrumentai 
(baritonas, fagotas, fleita, klarnetas, 
obojus, saksofonas, trimitas, trombonas, 
tūba, valtorna, mušamieji instrumentai), 
• styginiai instrumentai (altas, gitara, 
kontrabosas, smuikas, violončelė).

Muzikos pedagogika

Magistrantūros studijų programos
Atlikimo menas
(Performance Art, 
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba):
• dainavimas, 
• džiazas (dainavimas, bosinė gitara, fleita, 
fortepijonas, gitara, klarnetas, mušamieji instru-
mentai, saksofonas, trimitas, trombonas), 
• fortepijonas, 
• akordeonas (vykdoma tik lietuvių kalba),
• akompanimentas,
• pučiamieji ir mušamieji instrumentai (bari-
tonas, fagotas, fleita, klarnetas, mušamieji 
instrumentai, obojus, saksofonas, trimitas, 
trombonas, tūba, valtorna), 
• styginiai instrumentai (smuikas, altas, gitara, 
kontrabosas, violončelė), 
• kamerinis dainavimas, 
• kamerinis ansamblis (styginiai, pučiamieji ir 
mušamieji instrumentai).

* stojantiems į Muzikos pedagogikos valstybės finansuojamas vietas privalomas 
bendrasis motyvacijos testas



Dekanas doc. dr. Saulius Gerulis

„Muzikai paskirti savo gyvenimą verta vien dėl to, 
kad ji nepaprastai dosniai atsilygina žmogui. Muzikoje 

slypi  visi žmonijos dvasiniai turtai, kurių pažinimas 
verčia mus būti geresniais, tobulesniais. Jeigu 

jaučiate pašaukimą muzikai – nedvejokite – ateikite į 
VDU Muzikos akademiją ir ženkime muzikos pažinimo 

keliu visi kartu. Laukiame Jūsų!“

Partnerystė ir ryšiai

Per savo veiklos laikotarpį fakulteto pedagogai išugdė 
daugiau nei 100 tarptautinių konkursų laureatų, 
diplomantų. Geriausiems studentams dažnai pasiūlomi 
vaidmenys įvairiuose spektakliuose, tarptautiniuose pro-
jektuose, ypatingai gabūs dainuoja ir groja žymiausiose 
pasaulio scenose.

Galimybės išvykti dalinėms 
studijoms į užsienį

Pasiekimai

1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą 
Austrijos, Vokietijos, Danijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, 
Lenkijos, Olandijos, Švedijos ir kitų šalių universitetuose 
bei Muzikos akademijose.

Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija ypač 
glaudžiai bendradarbiauja su: 

49MUZIKOS AKADEMIJA / MA

Ši graži draugystė su Kauno valstybiniu muzikiniu 
teatru ir Kauno valstybine filharmonija tęsiasi jau 
daugelį metų, nuo pat Muzikos akademijos įkūrimo 
pradžios. Pasirašytos ilgalaikio bendradarbiavimo 
sutartys. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre 
bei Kauno valstybinėje filharmonijoje nuolat vyksta 
Muzikos akademijos studentų koncertai, diplomų 
įteikimai ir kitos šventės. Muzikos akademijos studentai 
turi galimybę nemokamai lankytis visuose Muzikinio 
teatro spektakliuose, koncertuose, renginiuose ir taip 
kaupti muzikinę–meninę patirtį. 

Daugelis Muzikos akademiją baigusių studentų tam-
pa šių meno ir kultūros įstaigų atlikėjais, darbuotojais.
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Studijų programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikaci-
jos menininkus: muzikos atlikėjus, solistus, orkestrų, įvairios 
sudėties ansamblių muzikantus, operos, džiazo dainininkus. 
Baigus studijas, įgyjamas muzikos bakalauro kvalifikaci-
nis  laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija. Studijų metu 
studentas išmoks profesionaliai atlikti pasirinkto instrumento 
arba dainavimo repertuarą solo ir įvairios sudėties kolek-
tyvuose, gebės skaityti muzikinį tekstą, organizuoti repeticijas, 
savarankiškai mokytis ir nuolat tobulėti profesinėje srityje. 
Studentas taip pat susipažins su įvairių stilių ir žanrų muzikos 
kūrinių interpretacija, įgis muzikos teorijos ir istorijos žinių, 
koncertinių praktikų metu įgaus praktinės patirties, komu-
nikabilumo, savarankiškumo, kūrybingumo. Įgytą profesinį 
pasirengimą bei praktinę muzikinę patirtį gebės taikyti 
kultūros, meno ir mokslo srityse. 

Baigę bakalauro studijas, įgiję žinių, gebėjimų ir 
praktinės profesinės patirties absolventai galės dirbti 
kultūros ir švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, plėtoti 
savarankišką kūrybinę ir koncertinę veiklą. Išklausę 
papildomus pedagogikos kursus, turės galimybę dėstyti 
specialybės instrumentą arba dainavimą vidurinėse 
ir muzikos mokyklose, konservatorijose, tęsti studijas 
magistrantūroje.

ATLIKIMO MENAS 

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / MA



Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Muzikos pedagogikos  programos tikslas – parengti 
aukščiausios kvalifikacijos specialistus: vidurinių mokyklų, 

gimnazijų muzikos mokytojus, profesionalius muzikinių 
kolektyvų vadovus. Baigus studijas, įgyjamas muzikos  
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė 

kvalifikacija. Studijų metu studentai įgis muzikos istorijos 
ir teorijos žinių, praktinių dainavimo, dirigavimo, grojimo 

fortepijonu ir liaudies instrumentais įgūdžių. Praktikų 
metu studentai ugdysis įgūdžius, kurie leis mokyti 

muzikos įvairaus amžiaus mokinius vidurinėse mokyklose, 
gimnazijose. Baigę studijas studentai išmanys muziki-
nio ugdymo metodikas, pedagoginės psichologijos 

ypatumus, mokės planuoti, organizuoti ir vertinti mokinių 
muzikinį tobulėjimą bei mokymosi procesus, rengti 

individualias muzikos mokymo programas, organizuoti 
mokinių neformalų muzikinį švietimą, rengti ir įgyvendinti 

įvairius pedagoginius/meno projektus ir t.t.

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti bendrojo 
lavinimo mokyklose, gimnazijose, dėstyti muzikos 

dalykus, vadovauti moksleivių meno kolektyvams, 
dirbti kitose su švietimu bei menine veikla susijusiose 

įstaigose, tęsti studijas magistrantūroje.

MUZIKOS PEDAGOGIKA
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Baigus studijas, įgyjamas muzikos magistro kvalifikaci-
nis laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija. Absolventai 
išmoksta profesionaliai atlikti sudėtingą instrumento 
ar dainavimo repertuarą solo, išmoksta groti įvairios 
sudėties ansambliuose ir/ar orkestruose, operoje, yra 
pagilinę repeticijų, repertuaro parinkimo, atliekamos 
muzikos interpretacijos teorinius ir praktinius įgūdžius. 
Bakalauro studijų metu įgytos kompetencijos ir įgūdžiai 
praplečiami mokslinės ir kūrybinės (muzikologija, 
kūryba) veiklos praktika. 

Atlikimo meno magistro studijų programoje 
įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis su-
teikia galimybę profesionaliai dirbti kultūros ir 
švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, plėtoti 
savarankišką kūrybinę ir koncertinę veiklą, tęsti 
studijas doktorantūroje.

Atlikimo meno pedagogikos magistro studijų pro-
gramos tikslas – parengti instrumento arba dainavimo 

mokytoją, gebantį profesionaliai atlikti pasirinkto instru-
mento arba dainavimo repertuarą ir tinkamai perduoti 

turimas žinias, įgūdžius mokiniams. Baigus studijas, 
įgyjamas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir moky-
tojo profesinė kvalifikacija. Studentai pagilina bakalau-

ro studijų metu įgytus atlikimo meno įgūdžius, išsamiai 
susipažįsta su pedagoginiu repertuaru, įgyja teorinių 

pedagoginių, psichologinių, metodinių, vadybinių žinių, 
praktinės - pedagoginės veiklos bei tiriamojo darbo 

patirties, leidžiančios dirbti muzikos mokyklose, gimnazi-
jose, konservatorijose. 

Įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis 
suteiks galimybę profesionaliai dirbti 

kultūros ir švietimo įstaigose, meno 
kolektyvuose, plėtoti savarankišką 
kūrybinę, koncertinę, pedagoginę 

veiklą, tęsti studijas doktorantūroje.  

ATLIKIMO MENAS
(PERFORMANCE ART, 

DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA)

ATLIKIMO MENO PEDAGOGIKA 

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / MA
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Muzikos pedagogikos studijų programos tikslas – praplėsti bakalauro studijų metu 
įgytas teorines žinias ir pagilinti praktinius įgūdžius. Baigus studijas, įgyjamas muzikos 
magistro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija. Baigę studijų programą studen-
tai yra pagilinę grojimo instrumentu, dainavimo arba dirigavimo įgūdžius, geba 
įdomiai, šiuolaikiškai mokyti muzikos įvairaus amžiaus ir poreikių mokinius, žino atskirų 
veiksenų mokymo principus ir metodus, muzikos mokymo teoriją, specialiųjų poreikių 
moksleivių muzikinio ugdymo problemas, metodus. 

Studentai išmoksta parengti įvairias muzikos mokymo programas, teminius planus, 
kurti įvairių poreikių mokinių meninės saviraiškos vystymuisi tinkamą aplinką, puoselėti 
mokinio individualumą, iniciatyvumą, derinti skatinamąjį, formalųjį ir neformalųjį 
muzikos dalyko pasiekimų vertinimo būdus, skatinti mokinių meninę saviugdą, taikyti 
alternatyvių ugdymo metodų ir sistemų elementus pamokose. Absolventai geba 
nustatyti bei analizuoti mokinių muzikos mokymosi poreikius ir galimybes, taikant 
mokslinių tyrimų metodus, parengti individualias mokymosi programas, planuoti, 
organizuoti ir vertinti įvairaus amžiaus ir poreikių mokinių muzikinį tobulėjimą bei mo-
kymosi procesus, organizuoti mokinių formalų ir neformalų muzikinį švietimą (chorinę 
veiklą, dainavimą, instrumentinį muzikavimą) įvairaus tipo ugdymo įstaigose, rengti 
ir įgyvendinti įvairius muzikinius projektus, kritiškai vertinti savo meninę ir pedagoginę 
veiklą, plėtoti muzikinę saviraišką, plėsti savo akiratį ir mokytis savarankiškai, dirbti 
atsakingai, skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę profesionaliai 
dirbti kultūros, formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, meno kolek-
tyvuose, tęsti studijas doktorantūroje.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

MUZIKOS PEDAGOGIKA
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POLITIKOS MOKSLŲ 
IR DIPLOMATIJOS 
FAKULTETAS

Gedimino g. 44-102, LT-44240 Kaunas
Tel. (8 37) 206709
Faks. (8 37) 206709
El.p. dek@pmdf.vdu.lt
Internetas: www.pmdf.vdu.lt  
Facebook: VDU.PMDF

Bakalauro studijų programos

Politikos mokslai 
Viešasis administravimas 
Viešoji komunikacija
Tarptautinės vystymo studijos 
(International Developement Studies, 
dėstoma tik anglų kalba)

Politikos mokslai 
Viešasis administravimas 
Viešoji komunikacija 

Gretutinių studijų programos

Galimybės išvykti dalinėms 
studijoms į užsienį

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į moka-
mas vietas vidu-
tiniai konkursinių 

balų vidurkiaipirmojo paskutiniojo

Politikos mokslai 19,88 17,54 12,95

Viešoji 
komunikacija 20,04 17,54 13,31

Viešasis 
administravimas 20,04 17,8 12,59

Studijų programa Egzaminai Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Politikos mokslai
Viešasis admini-
stravimas

Istorija
Lietuvių kalba
Užsienio kalba

0,4
0,2
0,2

Matematika 0,2

Viešoji 
komunikacija

Istorija
Lietuvių kalba
Užsienio kalba

0,4
0,2
0,2

Informacinės 
technologijos 0,2

Tarptautinės 
vystymo studijos

Istorija
Anglų kalba

Lietuvių kalba

0,4
0,2
0,2

Matematika 0,2

Europos Sąjungos viešoji politika ir 
administravimas
Integruota komunikacija
Rytų Azijos regiono studijos 
(East Asia Region Studies,
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba)
Socialinė ir politinė kritika 
(Social and Political Critique, 
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba)
Šiuolaikinė Europos politika 
(Contemporary European Politics
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba)
Valstybės institucijų administravimas
Žurnalistika ir medijų analizė 
(Journalism and Media Analysis, 
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba)

Magistrantūros studijų programos

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

Fakulteto studentai gali rinktis semestro 
studijas pagal „LLP/Erasmus“ programą 
Ispanijos, Danijos, Suomijos, Italijos, 
Norvegijos, VokIetijos, Vengrijos, Čekijos, 
Turkijos ir kitų šalių universitetuose, taip 
pat išvykti semestrui ar vieneriems 
metams pagal dvišales sutartis į JAV, 
Japoniją, Taivaną, Pietų Korėją, Gruziją 
arba pasinaudoti galimybe atlikti „LLP/
Erasmus“ praktiką įvairių ES valstybių viešojo 
sektoriaus, nevyriausybinėse ar verslo 
organizacijose bei institucijose.
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Baltijos regiono studijos 
(Baltic Region Studies, 
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba)
Diplomatija ir tarptautiniai santykiai 
(Diplomacy and International Relations,
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba)



Dekanas prof. Šarūnas Liekis

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas jau 
daugelį metų yra vienas patraukliausių fakultetų 
Lietuvoje. Jis yra inovatyvus, dinamiškas, atviras 
ir tarptautiškas. Šis fakultetas yra Jums, jeigu Jūs 

siekiate aukščiausių tikslų, esate kritiški, norite kurti, 
keistis ir keisti savo šalį, surasti tikrų savo idėjinių 

bendraminčių.
Partnerystė ir ryšiai

Lyderiaujantis politikos mokslų tyrimų bei 
studijų centras Lietuvoje, priklausantis 
solidžioms tarptautinėms organizacijoms ir 
turintis daugiau nei 150 partnerių visame 
pasaulyje.

VIenas stipriausių fakultetų VDU, siūlantis 
populiariausias studijų programas, į kurias 
įstoja gabiausi Lietuvos abiturientai, o 
programos anglų kalba kasmet pritraukia 
vis daugiau tarptautinių studentų.

Fakulteto studentai – kasmetinių respublikinių 
politologijos olimpiadų bei kitų konkursų 
laureatai, laimintys prestižines stipendijas tęsti 
studijas įvairiuose pasaulio universitetuose.

Pasiekimai

Politikos mokslų ir diplomatijos faKultetas palaiko 
ryšius su tarptautiniais partneriais ne tik Europoje 
(daugiau nei 60 universitetų), bet ir visame pasau-
lyje, yra įsijungęs į solidžias tarptautines organizaci-
jas. Mūsų partneriai – diplomatinės atstovybės 
Lietuvoje (JAV ambasada, Lenkijos Respublikos 
ambasada, kt.), valstybės ir savivaldos institucijos 
(LR Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos 
ministerija, Seimo kanceliarija, Kauno miesto 
savivaldybė, kt.), įvairios organizacijos (Lenkijos 
institutas Vilniuje, Europos Komisijos atstovybė 
Lietuvoje, Europos Parlamento informacijos biuras, 
„Transparency International“ Lietuvos skyrius, kt.); 
dalykiniai ryšiai sieja ir su keliasdešimčia JAV, Euro-
pos, Artimųjų Rytų šalių, Rusijos mokslo institucijų. 
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Išskirtinė fakultete yra Tarpdisciplininė ben-
drojo laipsnio Rytų Europos tyrimų ir studijų 
magistrantūros programa – MIREES, kurią Bolonijos 
universitetas (Italija) vykdo drauge su Vytauto 
Didžiojo universitetu, Sankt Peterburgo, Liublianos 
ir Corvinus universitetais.
Detaliau: www.pmdf.vdu.lt.
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studijų metu mokomasi atlikti lyginamąją politinių 
procesų ir reiškinių analizę, prognozuoti politinių 
reiškinių ir procesų raidą, analizuoti politinių 
partijų, interesų grupių ir kitų politikos veikėjų 
programas, parengti ir realizuoti įvairius politinės 
veiklos projektus. 

Programos absolventai įsidarbina poli-
tologais, analitikais, įv. pobūdžio specialistais 
akademinėse įstaigose (universitetuose, 
tyrimų centruose, kt.), valstybinėse (ministeri-
jose, kt.) bei vietinės valdžios arba savivaldos 
institucijose, tarptautinėse organizacijose 
bei asociacijose, kurių veikla yra susijusi su 
Lietuva, o taip pat privačiose organizacijose 
dirba administracinį darbą.

Baigusieji šias studijas geba planuoti, organizuoti, 
koordinuoti ir kontroliuoti individualią veiklą, teikti 
administracines paslaugas bei nagrinėti ginčus, 

dirbti grupėje ir rengti kolegialius sprendimus. 
Taip pat išmano, kaip parengti administracinius 

aktus ir kitus su viešuoju administravimu bei 
politikos įgyvendinimu susijusius dokumentus, 
moka analizuoti įstatymus ir kitus teisės aktus 

bei juos taikyti praktinėje veikloje, identifikuoti ir 
analizuoti viešojo sektoriaus ir konkrečios viešosios 

organizacijos problemas bei numatyti jų spren-
dimo būdus, rasti, apdoroti, sisteminti ir analizuoti 

informaciją ir statistikos duomenis.

Programos absolventai dirba 
administravimo specialisto ir viduriniosios 

grandies vadovo darbą valstybės tarnyboje, 
viešojo sektoriaus paslaugų teikimo instituci-
jose, nevyriausybinėse ir tarptautinėse orga-

nizacijose, savivaldos institucijose.

POLITIKOS MOKSLAI VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / PMDF



57

Studijų metu mokomasi kurti žurnalistinį ir kitokį informacinį 
(viešųjų ryšių, reklaminio pobūdžio) turinį, parengti strate-
gijas bei planuoti komunikacines veiklas taip, kad būtų 
pasiekti šiuolaikinių organizacijų veiklos tikslai. Progra-Progra-
ma ugdo kūrybingus ir naujovėms atvirus šiuolaikinės 
informacinės visuomenės narius, gebančius ne tik kurti, 
adekvačiai reaguoti į skirtingų tikslinių grupių poreikius, bet 
ir kritiškai vertinti, analizuoti profesinės praktikos poveikį 
viešajam šalies gyvenimui, inicijuoti naujas ir inovatyvias 
komunikacijos paslaugas, tarpkultūrinius projektus.

Programos absolventai dirba žurnalistais, viešųjų 
ryšių ar komunikacijos specialistais įvairiose orga-
nizacijose, tokiose kaip visuomenės informavimo, 
viešųjų ryšių bendrovės, kitų organizacijų (viešojo 
sektoriaus institucijų, verslo bendrovių, NVO) 
komunikacijos ir informacijos srities sektoriuose.

Ši tarpdisciplininė programa, kurios studijos organizuoja-
mos tik anglų kalba ir yra skirtos tiek Lietuvos, tiek ir užsienio 
studentams. Programos tikslas – rengti socialinės ir viešosios 
politikos specialistus, gebančius suvokti ir atpažinti gerąsias 

Rytų bei Vidurio Europos šalių patirtis, kritiškai vertinti 
įvairius jų sėkmės bei nesėkmės atvejus ir šias žinias pa-pa-

naudoti viešosios politikos veiklų inicijavimui, socialinių bei 
humanitarinių projektų kuravimui, technologinių, švietimo, 

kt. sprendimų plėtrai tokiose šalyse kaip Ukraina, Baltarusija, 
Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, o taip pat 

Afganistanas, Iranas, Artimųjų Rytų valstybės. Programoje 
studijuojami įvairių disciplinų (viešosios politikos, istorijos, 

socialinio darbo, sociologijos, ekonomikos, žmogaus teisių, 
komunikacijos, žurnalistikos) dalykai, gilinamasi į skirtingų šalių 
bei regionų politinės ir socialinės plėtros scenarijus. Studentai 
atlieka praktiką, stažuojasi minėtųjų valstybių institucijose bei 

tarptautinėse organizacijose.

Programos absolventai gali toliau studijuoti magistrantūroje arba 
užsiimti praktine veikla valstybiniame ir viešajame sektoriuose, dirbti 
tarptautinėse organizacijose, valstybinėse ir savivaldos institucijose 

ten, kur reikalingi demokratinius politinius, ekonominius bei socialinius  
persitvarkymus išgyvenančių valstybių aktualijas išmanantys viešosios 
politikos specialistai, galintys prisidėti prie žmogaus teisių, migracijos, 
sveikatos apsaugos, darnios plėtros, švietimo ir pan. klausimų spren-

dimo vietos, valstybiniu ar tarptautiniu lygmeniu. 

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

VIEŠOJI KOMUNIKACIJA TARPTAUTINĖS VYSTYMO STUDIJOS
(INTERNATIONAL DEVELOPEMENT STUDIES, 

DĖSTOMA TIK ANGLŲ KALBA)
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Programos studentai išmoksta interpretuoti Baltijos regione ir 
pasaulyje vykstančių atskirų valstybių politinius ir ekonominius 
procesus, analizuoti politinių reiškinių ypatumus, dėsningumus 
bei kompleksiškumą, nagrinėti teorinius modelius ir juos 
taikyti vertinant konkretaus regiono, ES ir pasaulio politinius, 
ekonominius, istorinius reiškinius. Jie geba formuluoti politines 
problemas ir įžvalgas, vertinti politines regiono šalių sistemas, 
istorinius procesus bei analizuoti raidos perspektyvas.

Šios programos absolventai įsidarbina Lietuvos 
valstybės valdymo sektoriaus institucijose, įvairiuose LR 
Užsienio reikalų ministerijos skyriuose, taip pat Lietuvos 
diplomatinėse struktūrose (ambasadose, prekybos, 
kultūros ir kitose atstovybėse, veikiančiose užsienio 
šalyse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų), 
verslo investicijų bankuose, tarptautiniuose fonduose, 
tarptautinėse organizacijose bei verslo bendrovėse, 
turinčiose interesų Baltijos jūros šalių regione, taip pat 
mokslo ir studijų institucijose.

Studentai sužino, kaip teoriškai ištirti reikšmingas 
tarptautinių santykių problemas ir dirbti diplomati-

jos ir tarptautinių santykių praktikose, išmoksta 
argumentuotai reikšti nuomonę diplomatijos ir 
tarptautinių santykių akademinės refleksijos ir 

praktinėse šių sferų veiklos srityse. Įgiję diplomą, 
geba įvertinti savo patirtį nuolat besikeičiančių 

socialinių praktikų kontekste, lanksčiai prisitaikyti 
Lietuvos ir tarptautinėje darbo rinkoje.

Programos absolventai gali dirbti šalies 
valstybinėse institucijose, LR Užsienio reikalų 

ministerijoje, diplomatinėse, prekybos ir kultūros 
atstovybėse užsienio šalyse, tarpvyriausybinėse, 

vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizaci-
jose. Įgyjama kvalifikacija, reikalinga darbui 

aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijose, 
taip pat verslo organizacijose, kurių veikloje yra 

svarbūs tarptautiniai ryšiai ir tarptautinių kontaktų 
palaikymas.

BALTIJOS REGIONO STUDIJOS
(BALTIC REGION STUDIES, 

DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA) 

DIPLOMATIJA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI
(DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS,

DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA)

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / PMDF
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EUROPOS SĄJUNGOS VIEŠOJI 
POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS INTEGRUOTA KOMUNIKACIJA

Studijų metu susipažįstama su ES politinės ir 
administracinės sistemos funkcionavimo bruožais, teisės 
pagrindais, pagrindinių viešųjų politikų turiniu, o taip 
pat su Lietuvos europinės politikos principais, viešosios 
politikos analizės metodologija. Studentai įgyja žinių, 
kaip derinti Europos bendrijų ir Lietuvos interesus, formu-
luoti Lietuvos poziciją ES viešosios politikos iniciatyvos 
atžvilgiu, koordinuoti tarpinstitucinę sąveiką ir palai-
kyti bendradarbiavimą, realizuoti ES teisės aktų bei 
institucinių sprendimų įgyvendinimą. 

Programos absolventai gali dirbti ES politikos ir ją 
įgyvendinančios administracijos specialistais Lietu-
vos viešojo administravimo įstaigose (centrinėse ir 
regioninėse), pretenduoti į darbo vietas už Lietuvos 
ribų veikiančiose ES institucijose.

Studentai išmoksta rengti komunikacinius planus, palaikyti 
ryšius su tikslinėmis organizacijos grupėmis, koordinuoti or-

ganizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos veiklas, įvertinti 
vykdomos komunikacinės veiklos efektyvumą, identifikuoti 
ir efektyviai spręsti informacijos, komunikacijos ir vadybos 
sąveikoje iškylančias problemas. Programos absolventai 

geba reaguoti į kintančią verslo ir modernių komunikacijos 
ir informacijos technologijų aplinką, taikyti naujausius 
mokslo ir praktikos atradimus šioje srityje, prognozuoti 

pagrindines rinkos ir komunikacijų transformacijas.

Baigus studijas įgyjama kvalifikacija dirbti ryšių su vi-
suomene bendrovėse, viešojo sektoriaus institucijų komu-

nikacijos poskyriuose, stambaus ir vidutinio verslo įmonėse 
komunikacijos vadybos srityje. Programos absolventai 

įsidarbina tarptautinių organizacijų vidinės ir išorinės 
komunikacijos specialistais, ryšių su visuomene atstovais 

nevyriausybinėse organizacijose ir asociacijose.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

59MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / PMDF



RYTŲ AZIJOS REGIONO STUDIJOS 
(EAST ASIA REGION STUDIES, 

DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA)

SOCIALINĖ IR POLITINĖ KRITIKA 
(SOCIAL AND POLITICAL CRITIQUE, 

DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA)

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentai išmoksta diskutuoti bei reikšti savo nuomonę 
politologijos, ekonomikos, tarptautinių santykių temo-
mis, bendrauti tarptautinėje aplinkoje, dirbti grupėse. 
Išmokstama analizuoti Japonijos, Kinijos ir Korėjos šalių 
kultūrą ir politiką, kalbėti japonų, kinų ir korėjiečių kalbo-
mis. Šios programos absolventai geba išskirti specifinius 
regioninius bruožus, analizuoti pasaulio įvykius ir pritaikyti 
šią patirtį Lietuvai, išmano Rytų Azijos regiono bendravi-
mo ypatumus.

Studentai įgyja žinių apie kritikos galimybes ir formas, 
socialinių ir politinių elitų, viešųjų intelektualų įtaką 

socialiniams ir politiniams procesams Rytų ir Vidurio Euro-
pos kontekste. Baigę studijas absolventai geba naudotis 
įvairiomis socialinės ir filosofinės analizės formomis tiriant ir 
aiškinant ilgalaikius bei trumpalaikius socialinius, politinius, 
kt. procesus šio regiono valstybėse. Absolventai geba in-

terpretuoti, populiarinti socialinės ir politinės kritikos atstovų 
paveldą, rašyti mokslinius, publicistinius straipsnius, vesti 

socialinius ir politinius debatus, tirti archyvuose sukauptą 
medžiagą, plėtoti kultūros kritiką, analizuoti su giluminiais 

socialiniais ir politiniais procesais susijusią informaciją.

Programos absolventai gali dirbti Lietuvos valstybės valdymo 
sektoriaus institucijose (LR Užsienio reikalų ministerijos Azijos, 
Afrikos, Amerikos ir Okeanijos departamente), Lietuvos 
diplomatinėse struktūrose (ambasadose, prekybos, turizmo 
ir kitose atstovybėse, esančiose Tolimųjų Rytų valstybėse), ES 
institucijose, Tolimųjų Rytų valstybių diplomatinėse struktūrose 
Lietuvoje (ambasadose, informaciniuose centruose), ūkio 
subjektuose (tarptautinėse organizacijose, verslo bendrovėse, 
turinčiose interesų Rytų Azijos regione), mokslo ir studijų 
institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose.

Programos absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti Rytų ir 
Vidurio Europos šalių valstybės valdymo sektoriaus ins-
titucijose, užsienio reikalų ministerijų skyriuose, Lietuvos 

diplomatinėse struktūrose (ambasadose, prekybos, 
kultūros ir kitose atstovybėse, veikiančiose užsienio 

šalyse), atstovybėse prie tarptautinių organizacijų. Jie 
taip pat dirba apžvalgininkais, analitikais, komenta-
toriais žiniasklaidos bendrovėse, patarėjais įvairiose 

politinėse struktūrose, įsijungia į viešųjų įstaigų, susijusių 
su viešojo intereso formavimu ir atstovavimu, veiklas.
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ŠIUOLAIKINĖ EUROPOS POLITIKA
(CONTEMPORARY EUROPEAN POLITICS

DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA)

Studentai mokosi analizuoti ir argumentuotai reikšti 
savo nuomonę bendros Europos politikos ir atskirų jos 
politinio gyvenimo sferų akademinės refleksijos srityje, 
savarankiškai atlikti mokslinę teorinę-analitinę įvairių 
politikos raiškų analizę, lavina savo įgūdžius identifi-
kuodami ir tirdami naujai iškylančias Europos politines 
realijas. Programos absolventai geba analizuoti Eu-
ropos Sąjungos plėtros tikslus ir uždavinius, jos poveikį 
sociopolitiniams reiškiniams ir procesams, vykstantiems 
Europos kontinente. Ypatingas dėmesys skiriamas 
energetiniam saugumui. 

Programos absolventai gali dirbti valstybinėse 
institucijose, universitetuose, tyrimų centruose, 
dalyvauti įgyvendinant tiriamuosius europinius 
projektus. Įgyjama kvalifikacija taip pat leidžia 
dirbti ekspertais-analitikais, politiniais konsul-
tantais bei apžvalgininkais politinėse partijose, 
nevyriausybinėse organizacijose, įvairiose 
viešosios komunikacijos institucijose.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?
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VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ADMINISTRAVIMAS

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Studentai išmoksta identifikuoti viešosios politikos forma-
vimo ir įgyvendinimo būdus, taikyti valstybių ir savivaldybių 
administravimo sistemų lyginamuosius ypatumus, viešosios 
politikos analizės metodologiją, viešųjų programų vertinimo 
modelius. Įgytos mokslo žinios pravers praktikoje: 
rengiant ir vertinant viešosios politikos programas, die-
giant ir įgyvendinant naujoves, savarankiškai planuojant, 
organizuojant ir vykdant viešosios organizacijos veiklos 
funkcijas. Baigusieji šias studijas yra pasirengę tirti ir siūlyti 
viešosios politikos programų tobulinimo, viešosios politikos 
įgyvendinimo priemonių pasirinkimo alternatyvas.

Programos absolventai yra pasirengę konsultuoti 
politinius sprendimus priimančius asmenis, inicijuoti 
viešosios politikos pokyčius, organizacines reformas, 
atlikti lyderio vaidmenį. Jie įsidarbina valstybės 
valdymo ir savivaldos institucijose, universitetuose, 
neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose, mokslo 
tiriamosiose institucijose, trečiojo sektoriaus orga-
nizacijose, tarptautinėse organizacijose.

62 MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / PMDF



ŽURNALISTIKA IR MEDIJŲ ANALIZĖ
(JOURNALISM AND MEDIA ANALYSIS, 
DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA)

Studijų metu išmokstama analizuoti žiniasklaidos sistemas 
struktūriniu ir turinio įvairovės požiūriu, atlikti lyginamuosius 

komunikacijos kultūrų tyrimus, tirti auditorijos poreikius ir 
šiuo pagrindu vertinti žiniasklaidos organizacijų tikslus. 

Studentai įgyja praktinių įgūdžių: mokosi profesionaliai 
atlikti reporterio ir korespondento užduotis, taikyti tiria-

mosios žurnalistikos metodus bei naujausius informacijos 
pateikimo būdus ir informacines technologijas, analitiškai 
ir kritiškai mąstyti bei siekti profesinio tobulėjimo kuriamos 

žinių visuomenės kontekste.

Baigę studijas absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti spaudos, 
radijo, televizijos, internetinės žiniasklaidos organizacijose, 

žiniasklaidos tyrimų bei mokymo centruose, žiniasklaidos 
monitoringo organizacijose. Jie taip pat sėkmingai įsidarbina 

mokslinius tyrimus vykdančiose institucijose žiniasklaidos srityje, 
savarankiškai steigia naujas žiniasklaidos organizacijas verslo 

ar nevyriausybiniame sektoriuje.

Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

63MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS / PMDF



SOCIALINIŲ 
MOKSLŲ 
FAKULTETAS

K. Donelaičio g. 52–301, LT-44244, Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 820, 323 131
Faksas: (8 37) 327 823
El. paštas: dek@smf.vdu.lt 
Internetas: http://smf.vdu.lt
Facebook: VDU Socialinių mokslų fakultetas
 

Bakalauro studijų programos

Bendruomenių vystymas 
(Community Development, 
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba, planuojama 
vykdyti nuo 2013 m.)
Karjera ir profesinis konsultavimas 
Psichologija  
Socialinė politika
Socialinis darbas 
Sociologija 
Švietimas ir informacinės technologijos 
(vykdoma nuotoliniu būdu)

Pedagogika 
Psichologija 
Socialinis darbas 
Sociologija 
 

Gretutinių studijų programos

Pedagogika (Mokytojo kvalifikaciją 
teikianti studijų programa) 

Aukštojo mokslo kvalifikaciją 
turintiems asmenims, laipsnio 
nesuteikianti studijų programa

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į moka-
mas vietas vidu-
tiniai konkursinių 

balų vidurkiaipirmojo paskutiniojo

Karjera ir prof. 
konsultavimas 19,78 14,76 13,94

Psichologija 20,12 17,1 12,73

Socialinė politika 20,48 17,68 13,43

Socialinis darbas 18,58 17,74 12,65

Sociologija 19,14 18,66 12,82

Studijų programa Egzaminai Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Karjera ir profesinis 
konsultavimas

Istorija
Lietuvių kalba
Užsienio kalba

0,4
0,2
0,2

Matematika 0,2

Švietimas ir 
informacinės 
technologijos

Socialinė politika

Socialinis darbas

Psichologija Matematika
Lietuvių kalba
Užsienio kalba 

arba istorija

0,4
0,2
0,2

Užsienio 
kalba arba 

istorija
0,2

Sociologija

Karjeros projektavimas 
Mokyklinė psichologija 
Organizacinė psichologija 
Socialinė antropologija 
(Social Anthropology, 
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba)

Magistrantūros studijų programos

Pasiekimai

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

20
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*Kiekvienais metais fakultete studijuoja stu-
dentai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių.
*Socialinių mokslų fakultete nuolatos dėsto 
dėstytojai iš užsienio 
(JAV, Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir kt.).
*Fakultete aktyviai veikia studentų klubai: 
psichologijos, socialinio darbo, sociologijos 
ir edukologijos.
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Socialinis darbas 
(Social work,
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba) 
Socialinio darbo organizavimas 
(vykdoma ištęstine forma)
Sveikatos psichologija 
Švietimo kokybės vadyba 
Švietimo vadyba 
Taikomoji sociologija 
(Applied Sociology,
dėstoma anglų ir/ar lietuvių kalba) 



Dekanas prof. dr.  Jonas Ruškus

Jei Jums įdomu, kas yra ir kaip veikia žmogus 
bei visuomenė, kviečiame studijuoti Socialinių 

mokslų fakultete. Studijų metu analizuojama 
asmenų, grupių, organizacijų bei visuomenės 

prigimtis, raida ir elgsena. Čia studijuojami 
mokymosi metodai ir švietimo procesai, mo-
komasi plėtoti socialinį teisingumą, atpažinti 

žmogaus poreikius ir padėti jam įveikti iššūkius. 
Studijos Socialinių mokslų fakultete remiasi 
studentų bei dėstytojų diskusijomis, kritinio 

mąstymo ugdymu, kūrybiškumu, praktine ir 
tiriamąja veikla.

Partnerystė ir ryšiai

2 semestrų studijos viename iš 19 „Campus Europae“ universitetų tinklo 
narių Austrijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Latvijoje, 
Portugalijoje, Turkijoje.

1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ mainų programą Vokietijos, Is-
panijos, Portugalijos, Italijos, Švedijos, Belgijos, Slovėnijos, Lenkijos, Čekijos, 
Estijos, Latvijos, Danijos ir kitų Europos šalių universitetuose.

Studijos pagal dvišales sutartis JAV, Pietų Korėjos, Pietų Amerikos, Rusijos, 
Suomijos ir kt. šalių universitetuose.

Galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienį

Bendrosios psichologijos ir 
Teorinės psichologijos partneris 
– University of Nebraska at Kear-
ney (JAV). Jau treji metai kartu 
leidžiamas mokslinis žurnalas 
„Tarptautinis psichologijos 
žurnalas: Biopsichosocialinis 
požiūris“, rengiamos kasmetinės 
vaizdo konferencijos, pla-pla-
nuojama bendra Mokyklinės 
psichologijos programa, vyksta 
dėstytojų ir studentų mainai

Edukologijos katedros part-
neris – Aveiro universitetas 
(Portugalija), su kuriuo įsteigta 
bendra doktorantūra, vyksta 
nuolatiniai studentų ir dėstytojų 
mainai, dalyvaujama bendruose 
projektuose.

Sociologijos katedros partneris – 
Southern Illinois University (JAV). 
Socialinės antropologijos magistro 
programos studentai turi galimybę 
įgyti šio universiteto magistrinių 
antropologijos studijų sertifikatą.

Socialinės gerovės instituto ir 
Socialinio darbo katedros part-
neris – Loyola University (JAV). 
Socialinio darbo magistro studijų 
programos studentai įgyja šio 
universiteto sertifikatą, liudijantį 
apie išklausytus kursus dėstomus 
Loyolos universitete. Planuoja-Planuoja-
ma vykdyti bendrą Socialinio 
darbo magistro programą, vyksta 
aktyvūs dėstytojų ir studentų 
mainai.
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Baigęs šią programą studentas išmanys darbą su 
bendruomenėmis ir kitomis daugialypėmis žmonių 
grupėmis; žinos bendruomenių ir grupių kaitos, 
socialinės stratifikacijos, socialinės politikos principus 
bei vietos ir kitų bendruomenių ryšius su platesniu–
valstybiniu, tarptautiniu ir pasauliniu kontekstu; 
išmoks tirti ir analizuoti didelių ir nevienalyčių žmonių 
grupių, bendruomenių, lyderystės, socialinių tinklų, 
solidarumo ir socialinės darnos stiprinimo reiškinius; 
išmoks taikyti tinkamus socialinio darbo su grupėmis 
bei bendruomeninio socialinio darbo ir tarpdis-
ciplininius metodus stiprinant žmonių gebėjimą 
dirbti grupėse ir komandose, veikti sudėtingose, 
nevienalytėse grupėse, stiprinant žmonių 
pasitikėjimą vieni kitais; išmoks profesionaliai dirbti 
socialinį darbą tarptautinėje aplinkoje.  

Baigęs studijas, absolventas įgis socialinio 
darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir galės 
dirbti socialinį darbą įvairiose vietinėse, 
nacionalinėse ir tarptautinėse nevyriausybinėse 
organizacijose, dirbti žmogiškųjų išteklių plėtros 
srityje įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse 
privačiose firmose, taip pat dirbti su vietos 
bendruomenėmis savivaldybėse ir savivaldos 
institucijose bei valstybinėse įstaigose.

KARJERA IR PROFESINIS KONSULTAVIMAS

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / SMF

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Studentas sugebės rengti, koordinuoti ir vykdyti švietimo 
projektus, koordinuoti švietimo paslaugų teikimą įmonėms, 

organizacijoms ir asmenims; konsultuoti asmenis, įvairių 
tipų organizacijas personalo mokymo klausimais, nustatyti 

besimokančių ir dirbančių asmenų karjeros galimybes, 
įvertinant jų potencialą ir darbo rinkos situaciją, o taip pat 

rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus personalo valdymui 
ir mokymui, rengti ir įgyvendinti formalaus ir neformalaus 

mokymo(si) planus ir programas įvairioms amžiaus grupėms, 
bendruomenėms, organizacijoms ir mokykloms. Šios progra-

mos absolventai gebės rengti besimokantiems ir dirbantiems 
asmenims karjeros planus ir padėti juos įgyvendinti; mokyti 

socialinių mokslų srities dalykus bendrojo lavinimo ir profesinio 
mokymo įstaigose bei vertinti švietimo kokybę organizacijose 

ir bendruomenėse. Baigus šią studijų programą įgyjamas 
andragogikos kvalifikacinis bakalauro laipsnis ir profesinė 

mokytojo kvalifikacija.

Baigę studijas absolventai turės galimybes dirbti ne tik 
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose vadybos srityje 

(bendrojo lavinimo ir profesinės mokyklose, aukštosiose 
mokyklose, suaugusiųjų švietimo įstaigose), bet ir žmogiškųjų 

išteklių vystymo ir asmenų konsultavimo srityse (verslo, 
personalo valdymo konsultavimo ir mokymo įmonėse) bei 

valstybinėse įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, 
projektų valdymo tarnybose, fonduose ir mokyti bendrojo 

lavinimo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo įstaigose.

BENDRUOMENĖS VYSTYMAS
(COMMUNITY DEVELOPMENT, DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR 
LIETUVIŲ KALBA, PLANUOJAMA VYKDYTI NUO 2013 M.)



Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentas įgis sėkmingo bendravimo su 
žmonėmis gebėjimų ir įgūdžių. Studijuojant 
susipažįstama su pagrindinėmis psichologo 
veiklos kryptimis, mokomasi paaiškinti asmenų 
ir grupių elgseną, nustatyti psichologinių 
sunkumų pobūdį, numatyti pagalbos asmeniui 
būdus, bendradarbiauti su kitais specialistais. 
Studijų metu organizuojama praktika susijusi su 
psichologo darbu, kurios metu studentai turi 
galimybę pritaikyti teorines žinias psichologo 
darbo aplinkoje.

Baigę studijas ir įgiję psichologo bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį, absolventai gali dirbti 
psichologo arba psichologo asistento darbą 
švietimo (mokslo ir mokymo), socialinės rūpybos, 
sveikatos apsaugos įstaigose, pramonės bei 
viešojo administravimo įmonėse.
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Studentas išmoks paaiškinti ir interpretuoti pamatines 
socialinės politikos teorines įžvalgas ir metodus, juos siejant su 
šiuolaikinėmis visuomenės raidos tendencijomis bei pokyčiais; 

identifikuoti ir praktiškai vertinti socialines problemas; taikyti 
įvairius mokslinių tyrimų metodus socialinės politikos forma-

vimo ir įgyvendinimo procesams analizuoti, suprasti ir anali-
zuoti socialinių problemų valdymo tendencijas ir priemones iš 

palyginamosios perspektyvos; sisteminti, analizuoti ir tarpusavyje 
derinti įvairius socialinės politikos veiklos elementus, lemiančius 

aiškų,  tikslingą ir efektyvų valdymą regioniniu, nacionaliniu 
ir tarptautiniu lygmeniu. Studentai įgyja socialinių problemų 

prognozavimo, valdymo ir socialinių paslaugų organizavimo, 
savarankiško naujų socialinės politikos projektų inicijavimo, 

planavimo ir valdymo įgūdžių.

Baigus studijas, įgyjamas socialinės politikos bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis. Absolventai gali dirba socialinės 
politikos analitikais (kūrėjais ir tyrėjais) savivaldybėse, 

valstybės valdžios institucijose ir agentūrose, 
tarptautinėse organizacijose, nevyriausybiniame sekto-

riuje, socialinių tyrimų centruose, visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų institucijose, konsultavimo firmose.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

PSICHOLOGIJA SOCIALINĖ POLITIKA

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS / SMF



SOCIOLOGIJA ŠVIETIMAS IR INFORMACINĖS 
TECHNOLOGIJOS 

(VYKDOMA NUOTOLINIU BŪDU)

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentai išmoks taikyti sociologines 
teorijas ir analizuoti socialinio 

gyvenimo reiškinius, ruošti įvairių 
visuomenės gyvenimo sričių tyrimo 

projektus, socialinio gyvenimo 
analizei taikyti kiekybinius ir kokybinius 

metodus, naudotis įvairiomis 
socialinių mokslų srities duomenų 

apdorojimo kompiuterinėmis 
programomis. Absolventai geba 
apibūdinti visuomenės socialinių 

institucijų veikimo sąlygas ir principus, 
įvertinti šiuolaikinio pasaulio kaitos 

veiksnius ir tendencijas.

Studentai išmoks projektuoti ir diegti 
nuotolinį mokymąsi švietimo ir verslo 

organizacijose, organizuoti technologi-
jomis grįstą mokymą(-si), projektuoti 

technologijomis grįstas mokymo aplinkas, 
diegti technologijas, o taip pat vertinti 

technologijomis grįsto mokymo produktų 
ir procesų kokybę, organizuoti technologi-

jomis grįstą suaugusiųjų mokymą(-si), 
taikyti informacines technologijas visuose 

švietimo sistemos lygmenyse bei tenkinti 
įvairių tikslinių (amžiaus ir profesinių) grupių 
mokymo(-si) poreikius, taikant technologi-
jas mokyme, kompiuterinių sistemų kūrimo 

ir administravimo įvairiose organizacijose 
bei verslo įmonėse. Baigus įgyjamas 

dvigubas andragogikos ir taikomosios in-
formatikos bakalauro laipsnis bei profesinė 

mokytojo kvalifikacija. 
Detaliau: http://campus.vdu.ltBaigus studijas, įgyjamas sociologijos 

bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 
Absolventai gali dirbti įvairiuose 

socialinių tyrimų centruose, 
visuomenės nuomonės ir rinkos 

tyrimų institucijose, biudžetinėse 
įstaigose, verslo įmonėse, reklamos 

ir viešųjų ryšių agentūrose, 
įvairiose žiniasklaidos srityse, kitose 

visuomenės gyvenimo srityse, kuriose 
būtinas darbuotojų tarpusavio 
socialinių santykių išmanymas, 

sugebėjimai identifikuoti socialines 
problemas ir atlikti tyrimus.

Baigę studijas absolventai turės galimy-
bes dirbti švietimo ir verslo institucijose 

technologijomis grįsto mokymo(-si) spe-
cialistais, gebančiais projektuoti ir diegti 

technologijomis grįsto mokymo produktus 
ir organizuoti mokymo procesus, taikyti in-
formacines technologijas visuose švietimo 
lygmenyse bei administruoti mokymo pro-

cesus įvairiose švietimo ir verslo įmonėse. 
Mokytojo kvalifikacija suteiks galimybę 

dirbti bendrojo lavinimo mokyklose 
informacinių technologijų mokytojais. 
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Studentas įgis socialinio darbo bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį, bus imlus naujovėms, 
gebės kritiškai mąstyti sparčiai 
besikeičiant nacionalinei ir tarptautinei 
darbo rinkos erdvei. Gebės dirbti su 
skirtingomis klientų grupėmis, identifikuoti 
jų psichologinius ir socialinius poreikius 
ir galimybes, planuoti, organizuoti ir 
koordinuoti socialinės pagalbos proce-
sus, vertinti žmonių socialinio funkciona-
vimo ir visuomenėje vykstančius pokyčius, 
siekti socialinio teisingumo ir žmogaus 
teisių užtikrinimo.

Baigus studijas bus galima dirbti socialiniu 
darbuotoju socialinės apsaugos sistemos 
institucijose (Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje ir jos padaliniuose; apskričių ir 
savivaldybių socialinės paramos 
skyriuose, globos namuose, priklausomybės 
ligų centruose, specializuotose globos 
įstaigose, dienos ir bendruomenės 
centruose), švietimo sistemos įstaigose (uni-
versitetuose, neuniversitetinėse aukštosiose 
mokyklose, profesinio mokymo ir kitose 
įstaigose), sveikatos priežiūros sistemos 
įstaigose (asmens pirminės, antrinės ir tretinio 
lygio sveikatos priežiūros ambulatorinėse 
ir stacionariose įstaigose bei visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigose), teisėsaugos 
institucijose bei nevyriausybinėse orga-
nizacijose, vykdančiose įvairius projektus ir 
teikiančiose socialines paslaugas vaikams 
ir jaunimui, šeimoms, suaugusiems asme-
nims, turintiems įvairių sveikatos problemų, 
sergantiems priklausomybių ligomis, 
atliekantiems įkalinimo bausmę, pagyvenu-
siems žmonėms ir kt. Taip pat, bus gebama 
inicijuoti socialinius projektus, įvairių socialinių 
įstaigų steigimą bei joms vadovauti.

Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

SOCIALINIS DARBAS
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Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studijų metu išmokstama kritiškai vertinti karjeros 
projektavimo ir kitų susijusių moks-lo krypčių teorijas bei 
jas taikyti sistemiškai analizuojant karjeros projektavimo 
reiškinius; taikyti ugdymo karjerai ir karjeros planavimo 
strategijas švietimo ir darbo rinkos organizacijose, 
užtikrinančias asmenybės profesinės saviraiškos ir nuolatinio 
tobulėjimo galimybes; sisteminti naujausią informaciją 
ir tyrimų duomenis apie švietimo, profesinio rengimo ir 
darbo rinkos teikiamas galimybes, jų  kaitos tendencijas 
bei pritaikomumą profesinio ir karjeros konsultavimo 
praktikoje. Rengti profesinės karjeros tyrimų projektus bei 
juos įgyvendinti švietimo ir darbo rinkos organizacijose, 
siekiant atskleisti karjeros projektavimo poreikius bei 
įvertinti profesinio informavimo, konsultavimo bei karjeros 
planavimo veiklas. Taikyti profesinės karjeros tyrimų 
rezultatus, patariant konsultuojamajam priimti racionalius 
profesijos rinkimosi arba karjeros planavimo sprendimus. 
Rengti profesijos rinkimosi arba karjeros plėtotės 
konsultavimo planus įvairių tikslinių grupių asmenims. Patarti 
asmeniui ar asmenų grupėms apie profesijas, jų turinį bei 
keliamus reikalavimus asmeniui ir jo kvalifikacijai, profesinio 
rengimo sistemą ir darbo rinkos poreikius.

Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją 
leidžiančią dirbti: įvairiose švietimo įstaigose, jų valdymo 
institucijose, darbo rinkos tarnybose,  darbo biržose, 
profesinio ir karjeros konsultavimo centruose; įmonių, 
firmų, kompanijų ir kitų organizacijų personalo mo-
kymo ir karjeros konsultavimo tarnybose; tęsti studijas 
edukologijos doktorantūroje.  Absolventai įgyja moky-
tojo kvalifikaciją, leidžiančią dirbti bendrojo lavinimo 
mokykloje. 

Studentas išmoks padėti vaikams ir 
paaugliams save pažinti; spręsti konfliktus; 
bendradarbiauti; atlikti mokslinius tyrimus, 

naudotis įvairiomis metodikomis, nustatant 
individualius vaikų ir paauglių ypatumus; 

numatyti būdus, gerinančius vaiko ir 
paauglio mokymąsi, elgesį; supažindinti 

tėvus, pedagogus su vaikų ir paauglių 
psichologiniais ypatumais, pagalbos jiems 

būdais, ugdymo ir auklėjimo metodais; 
nustatyti klasės ar kitos grupės psichologinį 

klimatą ir jį gerinti.

Baigus studijas bus galima dirbti psichologu 
mokyklose, vaikų darželiuose, specialiuose 

vaikų ir globos namuose, vaiko raidos, 
specialaus ugdymo, reabilitacijos centruose, 

vaikų sanatorijose.
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ORGANIZACINĖ PSICHOLOGIJA SOCIALINĖ ANTROPOLOGIJA
(SOCIAL ANTHROPOLOGY, 

DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA)

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studentas išmoks analizuoti ir vertinti organizacijų veiklos 
psichologinius aspektus ir problemas, spręsti konfliktines 
situacijas, gebėti atrinkti, paskirstyti, mokyti, motyvuoti, 
vertinti personalą. Studentai taip pat mokosi konsultuoti 
organizacijas, vadovus bei darbuotojus įvairiais klausimais 
(veiklos tobulinimo, karjeros projektavimo, komandos 
formavimo, komunikacijos tobulinimo, psichologinės 
darbuotojų gerovės stiprinimo, vadovavimo ir pan.), tar-
pininkauti derybose bei vengti sprendimų priėmimo klaidų, 
dirbti individualiai ir komandoje, vadovaujantis darbo 
teisės normomis ir profesinės etikos principais.

Studentai supažindinami su antropologiniais požiūriais, išmoks juos 
taikyti atlikdami įvairių pasaulio visuomenių ir kultūrų tyrimus, taip 

pat praktiškai spręsti iš sociokultūrinių skirtumų išplaukiančias prob-
lemas. Studijų metu įgyjama žinių, kaip atlikti mažumų, atskirties 

bei pažeidžiamų grupių stebėseną, kaip skatinti šių grupių interesų 
atstovavimą ir tarpkultūrinį tarpininkavimą, kaip modeliuoti galimus 

bei spręsti kilusius konfliktus. Programos absolventai įgys pakankamai 
žinių, reikalingų rengiant nacionalines darnaus vystymo, švietimo, 

visuomenės sveikatos, kultūros, etninių santykių įgyvendinimo ir pan. 
strategijas, tarpininkaujant tarptautinio bendradarbiavimo gynybos, 

verslo, politikos, švietimo, kultūros, aplinkosaugos ir kitose programose. 

Baigus studijas įgyjamas psichologijos magistro kvalifika-
cinis laipsnis. Absolventai gali dirbti prekybos, gamybos ir 
paslaugų įmonėse, profesinio konsultavimo bei karjeros 
centruose, darbo biržose, personalo konsultavimo bei 
mokymo centruose ir kitose organizacijose, kuriose reika-
lingos organizacinio psichologo kompetencijos.

Baigus studijas, įgyjamas antropologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 
Absolventai gali dirbti visų pakopų valstybės viešojo administravimo 

įstaigose, tarptautinėse (kultūros, mokslo ir švietimo, visuomenės svei-
katos, gynybos) organizacijose ir fonduose, nevyriausybinėse orga-

nizacijose, taip pat migracijos įstaigose, pabėgėlių, etninių mažumų 
socialinės integracijos srityje, kultūros ir žiniasklaidos institucijose, 

mokslo ir švietimo įstaigose. Studijos suteikia gebėjimų, reikalingų dirbti 
visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijose bei privataus 

verslo organizacijose.
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SOCIALINIO DARBO ORGANIZAVIMAS 
(VYKDOMA IŠTĘSTINE FORMA)

SOCIALINIS DARBAS
(SOCIAL WORK, 

DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA)

Studentai išmoks organizuoti veiklą, apimančią socialinių 
paslaugų projektavimą, efektyvų išteklių panaudojimą ir 

kūrimą, socialinio darbo organizavimo tyrimus. Projektuoti 
socialinių paslaugų organizacijas, rengti ir įgyvendinti 
socialines programas ir projektus, plėtojant socialinius 

tinklus. Dalyvauti įgyvendinant valstybės socialinę politiką, 
teikti siūlymus dėl naujų teisės aktų ir/ar pataisų. Sistemiškai 

taikyti specializuotus socialinio darbo vadybos metodus 
psichosocialinėje sąveikoje su klientais. Analizuoti, 

reflektuoti bei vertinti socialines situacijas ir socialinio darbo 
organizavimo patirtį, taikant supervizijos metodus.

Absolventas gali dirbti vadovu valstybinėse ir 
nevyriausybinėse socialinių paslaugų organizacijose ar 

jų padaliniuose, būti socialinio darbo organizatoriumi 
bendruomenėse, inicijuoti ir vykdyti inovacinius sociali-sociali-

nius projektus bei tyrimus, konsultuoti socialinių paslaugų 
organizacijų vadovus ir darbuotojus efektyvaus funkcio-

navimo bei vystymo srityse.

Programos absolventai gebės inicijuoti ir vykdyti socialinių reiškinių 
bei socialinio darbo praktikos tyrimus, jų pagrindu kurti socialinio 
darbo žinias; kritiškai analizuoti socialinio darbuotojo ir kliento 
sąveikas bei atlikti intervencijas kompleksinėse situacijose; analizuoti 
socialinės politikos, socialinių struktūrų ir resursų sąsajas bei rengti 
socialinius projektus; taikyti socialinio darbo intervencijos metodus 
pabrėžiant kliento dalyvavimą pokyčių procese; suprasti socialinio 
darbuotojo veiklos organizacijoje ir bendruomenėje principus, 
metodus ir veikimo ribas; reflektuoti mokymosi ir profesinę patirtį, 
profesinius santykius organizacijoje bei tęsti savarankišką mokymąsi 
plėtojant socialinio darbo profesiją.

Absolventai turi galimybę tęsti doktorantūros studijas socialinio 
darbo, sociologijos, edukologijos ir kitose socialinių mokslų 
doktorantūros studijų programose Lietuvos ir užsienio universitetuose; 
geba steigti socialines įstaigas ir joms vadovauti; vadovauti 
ir dirbti socialinės apsaugos sistemos institucijose (Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijoje ir jos padaliniuose; apskričių ir 
savivaldybių socialinės paramos skyriuose, globos namuose, 
priklausomybės ligų centruose, specializuotose globos įstaigose, 
dienos ir bendruomenės centruose), švietimo sistemos įstaigose 
(universitetuose, neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose, profesinio 
mokymo ir kitose įstaigose), sveikatos priežiūros sistemos įstaigose 
(asmens pirminės, antrinės ir tretinio lygio sveikatos (įskaitant psichinę 
sveikatą) priežiūros ambulatorinėse ir stacionariose įstaigose bei 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose), teisėsaugos institucijose 
bei nevyriausybinėse organizacijose.

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?
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SVEIKATOS PSICHOLOGIJA ŠVIETIMO KOKYBĖS VADYBA

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?

Studijų metu išmokstama palaikyti ir stiprinti sveikatą, išvengti lėtinių 
ligų, įveikti stresą, spręsti emocines problemas, keisti sveikatai žalingą 
elgesį, naudotis informacinėmis technologijomis ir kitus dalykus. Svei-
katos psichologai geba įvertinti įvairaus amžiaus žmonių su sveikata 
susijusias psichologines ir socialines problemas, teikti psichologinę 
pagalbą asmeniui, šeimai ar žmonių grupei, atlikti mokslinius tyri-
mus, apdoroti tyrimų duomenis, analizuoti gautus rezultatus, juos 
apibendrinti, daryti išvadas, jas taikyti praktinėje veikloje. Sveikatos 
psichologijos programoje iš viso studijuojama 17 dalykų, o baigiant 
studijas atliekamas mokslinis pasirinktos problemos tyrimas ir ginamas 
baigiamasis darbas.  

Studentai išmoks projektuoti mokymo(si)/studijų turinį 
atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius ir mokymo(si)/

studijų turinio rengimą reglamentuojančius dokumentus; 
taikyti mokymo(si)/studijų metodus bei priemones, 

atitinkančias besimokančiųjų poreikius, mokymo(si)/studijų 
aplinką ir turimus resursus; pagrįsti švietimo paslaugos 

sampratą; suprojektuoti konkrečios švietimo organizacijos 
kokybės vadybos sistemą ir kokybės vertinimo standartus; 

parengti švietimo kokybės vertinimo metodikas bei 
priemones, pritaikytas konkrečios švietimo organizacijos 

poreikiams; įvertinti besimokančiųjų pasiekimus, savo 
veiklos, mokymo/studijų dalyko, programos ir švietimo 

organizacijos veiklos kokybę; parengti besimokančiųjų 
pasiekimų, savo veiklos, mokymo/studijų dalyko, 

programos ir švietimo organizacijos veiklos kokybės 
gerinimo strategijas; konsultuoti švietimo organizacijų 
bendruomenės narius kokybės vertinimo, gerinimo ir 

pasiektų rezultatų klausimais; pritaikyti etinius principus 
švietimo kokybės vertinimo ir gerinimo veiklose.

Baigę Sveikatos psichologijos programą gali dirbti psichologu 
įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, kur numatyta psicholo-
go darbo vieta. Baigus šią studijų studijų programą galima 
tęsti studijas socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų 
programose.

Studijų programos absolventai įgyja kvalifikaciją, leidžiančią 
dirbti įvairiose švietimo institucijose: universitetuose, kolegi-

jose, profesinėse mokyklose, gimnazijose, bendrojo lavinimo 
ir pradinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo institucijose, 

suaugusiųjų švietimo centruose, įvairiuose darbo rinkos ir 
panašaus pobūdžio mokymo centruose.
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ŠVIETIMO VADYBA TAIKOMOJI SOCIOLOGIJA
(APPLIED SOCIOLOGY, 

DĖSTOMA ANGLŲ IR/AR LIETUVIŲ KALBA)

Studentai išmoksta analizuoti švietimo sistemą, kaip 
veiklos pasaulio poreikių tenkinimo ir asmenybės 
visapusiško ugdymo visumą, nustatyti jų tarpusavio 
prieštaravimus ir sprendimų per mokymą ir mokymąsi 
galimybes. Įgyjama žinių, reikalingų tiriant švietimo 
procesus mokyklos, regiono, šalies lygmenyse, nus-
tatant atitinkamo lygmens švietimo politikos prielaidas, 
švietimo tobulinimo strategijas bei mokymo progra-
mas, garantuojančias turinio kokybę. Mokomasi 
padėti moksleiviams priimti profesinius sprendimus, 
atitinkančius jų asmenybės pašaukimą bei darbo 
rinkos poreikius, padėti moksleiviams ir suaugusie-
siems planuoti nuolatinį mokymąsi siekiant gyvenimo 
kokybės. Teikti konsultacijas rengiant ir įgyvendinant 
mokymo programų plėtotę bei organizuojant 
mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo plėtojimo 
procesus mokykloje. 

Baigus Švietimo vadybos studijas, įgyjamas edu-
kologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Absolven-
tai dirba įvairiose švietimo įstaigose, jų valdymo 
institucijose, darbo rinkos tarnybose (darbo 
biržose), darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo srityje 
dirbančiose organizacijose, įvairiose institucijose 
profesinio konsultavimo srityje, nevyriausybinėse 
organizacijose.

Studentai išmoksta taikyti sociologinius teorinius modelius visuomenės 
funkcionavimo ir raidos ypatumų analizei. Studentai išmoksta 

nustatyti socialines problemas įvairių socialinių institucijų bei žmonių 
tarpusavio santykiuose, jas vertinti vietinių ir globalinių procesų 

perspektyvoje, apibrėžti jų sprendimo galimybes. Programos 
absolventai geba parengti bei atlikti socialinių problemų tyrimo 
projektus, apdoroti jų duomenis kompiuterinėmis programomis. 

Studijų metu įgyjamos žinios, reikalingos norint konsultuoti valstybines, 
nevyriausybines bei privačias organizacijas žmogiškųjų resursų plėtros, 

organizacijų kultūros, įvairių mažumų grupių komunikacijos bei 
interesų derinimo klausimais.

Baigus studijas, įgyjamas Taikomosios sociologijos magistro 
kvalifikacinis laipsnis. Absolventai dirba visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų institucijose, socialinių tyrimų centruose, viešojo 

administravimo struktūrose, mokymo bei švietimo įstaigose, gali 
įsidarbinti reklamos ir viešųjų ryšių agentūrose, įvairiose žiniasklaidos 

srityse, atlikti organizacinį darbą privataus ir viešojo sektoriaus 
institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose.Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu? Ko išmoksiu?

Ką dirbsiu?
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Partnerystė ir ryšiai

TEISĖS 
FAKULTETAS

E.Ožeškienės g. 18-311, Kaunas
Telefonas: (8 37) 751044, 
Faksas: (8 37) 207166, 
El.paštas: dek@tf.vdu.lt, 
Internetas: teise.vdu.lt, 
Facebook: www.facebook.com/VDUTF

Vientisųjų studijų programos

Teisė

Teisė
 

Gretutinių studijų programos

LLP / Erasmus  programos: Bulgarijos, 
Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Liuksem-
burgo, Turkijos, Baltarusijos, Suomijos, 
Lenkijos, Kroatijos universitetuose.
2 semestrų Campus Europae teisės studijų 
mainai galimi Turkijos, Liuksemburgo, Vo-Vo-
kietijos, Serbijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos 
universitetuose.

Studijos pagal dvišalius susitarimus: JAV, 
Turkijos ir kitų šalių universitetuose.

Galimybės išvykti dalinėms 
studijoms į užsienį

Studijų 
programa

Priimtųjų į valstybės finansuojamas 
vietas konkursiniai balai

Priimtųjų į 
mokamas vietas 

vidutiniai 
konkursiniai balaipirmojo paskutiniojo

Teisė 20,08 18,04 13,25

Studijų programa Egzaminai Svertinis 
koef. Metinis paž. Svertinis 

koef.

Teisė
Istorija

Lietuvių kalba
Užsienio kalba

0,4
0,2
0,2

Matematika 0,2

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

2011 m. statistika

Konkursinio balo sandara 2012 m.

VDU yra pirmas Lietuvoje ir vienas iš nedauge-
lio universitetų Europoje, pasirašiusių ben-
dradarbiavimo sutartį su vienu prestižiškiausių 
JAV ir vienu iš geriausių pasaulio Michigan 
State universiteto (MSU) Teisės mokykla. 
VDU Teisės fakulteto absolventams kartu 
su studijų baigimo diplomais įteikiami MSU 
transnacionalinės teisės sertifikatai.

Sertifikatas padeda įsidarbinti tarptautinėse 
kompanijose ir teisės firmose ne tik Europoje, 
bet ir visame likusiame pasaulyje. Sertifikato 
turėjimas būsimam darbdaviui rodo, kad jo 
turėtojas moka teisinę anglų kalbą ir kad jo 
teisės supratimas yra gilesnis ir platesnis negu 
tų, kurie susipažinę tik su savo šalies teise, o tai 
kartu reiškia, kad šis asmuo geriau pasirengęs 
spręsti itin sudėtingus klausimus.

Pasiekimai

VDU Teisės fakultetas išsiskiria savita 
aktyvaus dėstymo metodika. Atsisakyta 
įprasto paskaitų modelio, kai dėstytojas 
kalba, o studentai konspektuoja. Vyksta 
diskusijos, praktiniai užsiėmimai, kurių metu 
analizuojami konkretūs teisės nuostatų pri-
taikymo atvejai, koliziniai teisės uždaviniai 
sprendžiami taikant klausimų ir atsakymų 
formą. 

Didelę dalį teisės dalykų Teisės fakulteto 
studentams dėsto teisės specialistai iš 
JAV, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispanijos 
ir kitų šalių aukštųjų mokyklų.

Daug dėmesio skiriama teisinėms anglų 
kalbos žinioms, todėl VDU Teisės fakulteto 
absolventai geba analizuoti teisinius 
dokumentus anglų kalba ir gali konkuruoti 
su geriausiais Vakarų Europos teisininkais, 
dalyvauti konkursuose į europines ir tarp-
tautines institucijas.



Dekanė prof. dr. Julija Kiršienė

Teisė yra neaprėpiamo gilumo ir platumo profesinė sritis, todėl teisinis 
išsilavinimas suteikia aibę galimybių. Kita vertus, kadangi teisininkams 

kasdien tenka spręsti, kas yra gerai ir kas blogai, kas teisėta, o kas ne, tiki-
masi, kad teisininkai geriau negu bet kas kitas turėtų atskirti tuos dalykus ir 
jų paisyti. Teisininko profesijos reputacija ir legitimumas labai priklauso nuo 

teisininkų moralinių bei etinių savybių. Pagrindinė profesinė teisininko pa-
reiga yra ištiesti pagalbos ranką to prašantiems, karštai atstovauti klientą 
prieš kitus, bet kita vertus – atstovauti klientui teisės sistemą ir visuomenę, 

aiškinant jiems teisės suteikiamas teises, pareigas ir suvaržymus. Kiekvienas 
teisininkas turėtų mokėti suderinti šias priešpriešas, tačiau nėra tokios 

mokyklos, kurioje būtų įmanoma išmokti atsidavimo teisei ir teisingumo 
pajautos. Linkiu atrasti VDU kaip profesinio bendrumo vietą, skiepijančią 
teisininko profesijos vertybines gaires ir laisvę pasirinkti dorą šio garbingo 

pašaukimo kelią. Linkiu Veikti, Domėtis, Užaugti (VDU).
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TEISĖ

Studijų metu lavinami studentų bendrųjų teisės normų 
ar teisinių principų taikymo faktams gebėjimai, 
šiuolaikinių teisinių duomenų bazių naudojimo bei 
procesinių dokumentų rengimo įgūdžiai, studentai 
skatinami įvaldyti teisinę anglų kalbą. Studijų prog-
rama siekiama reaguoti į tarpsisteminės specia-
lizacijos teisininkų poreikį parengti specialistą, kuris 
galėtų sureguliuoti socialinius konfliktus, pritaikydamas 
įstatymuose, teismų praktikoje bei teisės doktrinoje 
įtvirtintas bendras lokalizuotas elgesio normas, dirbti 
globalizacijos, teisininkų mobilumo ir teisinių sistemų 
konvergencijos sąlygomis.

Teisės studijose rengiami teisininkai siekiantys 
dirbti advokatais, prokurorais, notarais, teisėjais, 
antstoliais ar įmonių teisininkais, taip pat rengiami 
aukštos kvalifikacijos teisininkai, ketinantys savo 
karjerą sieti su darbu tarptautinėse organizacijose, 
Europos Sąjungos struktūrose, tarptautinėse bei 
Lietuvos verslo įmonėse, įstaigose bei 
organizacijose. 

Ką dirbsiu?

Ko išmoksiu?

Vientisosios teisės studijos – nepertraukiamos 
studijos apimančios pirmąją (bakalauro) ir 
antrąją (magistrantūros) pakopas, kurias bai-
gus yra suteikiamas Teisės magistro kvalifika-
cinis laipsnis ir teisininko profesinė kvalifikacija. 
Studijų trukmė – 5 metai.



Vytauto Didžiojo universitetas 2012 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas metu priims studentus į pirmosios pakopos 
nuolatines ir vientisąsias studijas. Stojantieji galės pretenduoti tiek į 
valstybės finansuojamas, tiek ir į valstybės nefinansuojamas vietas. 

Į nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijų programas stu-
dentai priimami vadovaujantis universiteto rektoriaus patvirtintomis 
studentų priėmimo taisyklėmis. Šios taisyklės sudaromos remiantis 
kiekvienais metais švietimo ir mokslo ministro tvirtinamu 
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 
aprašu bei Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios 
pakopos ir vientisąsias studijas dokumentuose nustatyta tvarka. 
Taisyklėse pateikiami studijų programų sąrašai, konkursinio balo 
sandara, priėmimo vykdymo etapai, studijų kainos ir kt. 

Bendrasis priėmimas organizuojamas birželio – rugpjūčio mėnesiais. 
Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje 
(www.lamabpo.lt).

Išsami informacija apie priėmimo taisykles, procedūras ir terminus 
nuolat skelbiama ir atnaujinama interneto svetainėse: 
www.vdu.lt/stojantiesiems ir www.lamabpo.lt. 

Priėmimą į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas VDU organizuoja ir 
vykdo Studijų marketingo tarnyba. 

KAIP ĮSTOTI 
Į VDU?
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Studijų marketingo tarnyba
ir Studijų informacijos centras
K.Donelaičio g. 52-116 kab., Kaunas
Telefonas (8 37) 323 206
Faksas (8 37) 323 621
El.paštas darbuotojai@smt.vdu.lt
Skype VDU.moksleiviams
Facebook VDU moksleiviams

Priėmimas į pirmosios pakopos ir 
vientisąsias studijas VDU 2012 m.



NEĮGALIESIEMS 
PALANKUS 
UNIVERSITETAS

Studentų reikalų tarnyba
S. Daukanto g. 27-210, Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 977
El. paštas: srt@adm.vdu.lt
Internetas: www.vdu.lt
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Atvirumas, dialogas ir tolerancija yra Vytauto 
Didžiojo universitete puoselėjamos vertybės. Nuo 
pat universiteto įkūrimo universitete siekiama 
atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vieno-
das sąlygas visiems besimokantiems asmenims. 
Negalia nėra kliūtis tapti VDU bendruomenės 
nariu, tai kalba skaičiai, nes nuolat universitete 
studijuoja virš 130 įvairią negalią turinčių studentų, 
iš kurių daugiau nei 80 turi judėjimo, regos, klausos 
sutrikimus, serga lėtinėmis ligomis.

Nuo 1992 m. Vytauto Didžiojo universitete vyk-
doma jaunuolių su fizine negalia integracijos į 
visuomenę programa, kuri vystoma keliomis kryp-
timis. Atsižvelgiant į specialius neįgaliųjų poreikius, 
kuriama ir rekonstruojama materialinė universiteto 
bazė. Negalią turintiems VDU studijuojantiems 
studentams siekiama suteikti ir akademinę bei 
socialinę pagalbą ir aprūpinti specialiomis mo-
kymo/ugdymo priemonėmis.

Universiteto vadovybė, dėstytojai ir studentai 
gerai supranta neįgaliųjų studentų poreikius, 
kryptingai siekia sukurti neįgaliesiems palankią 
akademinę aplinką. Čia kiekvienas yra gerbia-
mas, išklausomas ir vertinamas, žmogui suda-
romos sąlygos tapti imlia asmenybe ir aktyviu 
visuomenės nariu. Neįgaliems studentams visų 
jų studijų metu teikiamas išskirtinis dėmesys: 
skiriama finansinė parama, sudaromos palankios 
mokymosi, studijų ir  apgyvendinimo universiteto 
bendrabučiuose sąlygos. 

Palanki akademinė aplinka

Vadovaujantis tvarkos aprašu, patvir-
tintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimu 
Nr. 831 (Žin., 2006, Nr. 93-3655), 
finansinę pagalbą gali gauti studentai, 
kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka 
nustatytą 45 procentų ar mažesnį 
darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį 
neįgalumo lygį; studijuoja aukštojoje 
mokykloje pirmą kartą pagal pirmosios 
pakopos (profesinio bakalauro arba 
bakalauro) studijų programą arba pa-
gal vientisųjų studijų programą, pagal 
antrosios pakopos (magistrantūros) 
studijų programą, pagal laipsnio 
nesuteikiančią studijų programą, 
trečiojoje pakopoje (doktorantūroje); 
neturi akademinių skolų pagal 
studijuojamą studijų programą ir (arba) 
aukštosios mokyklos nustatyta tvarka 
skirtų nuobaudų.

2011 metais Vytauto Didžiojo univer-
sitete paremta 102 iš 134 studijuojančių 
neįgalių studentų (viso panaudota 
177 972 Lt). Išmokas specialiesiems 
poreikiams tenkinti gavo 102 neįgalieji 
studentai (panaudota 138 868 Lt), tiks-tiks-
lines išmokas studijų išlaidoms iš dalies 
kompensuoti gavo 65 studentai (viso 94 
išmokos, nes daugelis jų buvo mokama 
kas semestrą, viso panaudota 39 104 
Lt), finansinės pagalbos priemonėms 
administruoti (panaudota 7118,88 Lt).

Finansinė parama

VDU bendrabučiuose įrengti kambariai, 
kitos erdvės yra pritaikytos gyventi 
įvairią negalią turintiems asmenims. 
Gyvenamoji vieta neįgaliems studen-
tams Vytauto Didžiojo universiteto 
bendrabučiuose yra skiriama ne 
konkurso tvarka. Esant poreikiui kartu su 
negalią turinčiu studentu gali gyventi 
ir lydintysis asmuo, universitetas šiems 
asmenims taiko nuolaidas bendrabučio 
apgyvendinimo mokesčiui mokėti. 

Daugelis universiteto patalpų yra pritaiky-
tos studentams su judėjimo negalia. Lauko 
durys į pagrindinius VDU rūmus automati-
zuotos, įrengti platūs liftai arba specialūs 
keltuvai, dalyje auditorijų įrengtos 
specialios vietos žmonėms, judantiems 
neįgaliojo vežimėliu. Į skaityklas, biblioteką 
galima patekti neįgaliojo vežimėliu. 
Pagrindinėje universiteto skaitykloje yra 
specialiai neįgaliajam asmeniui skirta 
darbo vieta. Universitete yra įrengtas spe-
cialus neįgaliųjų reabilitacijos kambarys 
su kilnojamais kompiuterio stalais, masažo 
kėdėmis, treniruokliais, posėdžių kampeliu.

Universitete pagal neįgalaus studento 
poreikius ir galimybes yra sudaromas indi-
vidualus studijų grafikas, atsižvelgiant į tai 
vykdomas mokymosi ir studijų procesas, 
atsiskaitymai vyksta taikant lanksčias, 
neįgaliesiems asmenims pritaikytas, 
formas.

VDU draugiškas neįgaliesiems



Vytauto Didžiojo universitetas turi tris 
bendrabučius, kuriuose studentams sukur-
tos komfortabilios gyvenimo, mokymosi ir 
poilsio sąlygos:

• VDU bendrabutis Nr. 1 (Taikos pr. 119)  
• VDU bendrabutis Nr. 2 (Vytauto pr. 71)
• VDU bendrabutis Nr. 3 (Taikos pr. 123)

Gyvenamos vietos bendrabučiuose 
skiriamos vadovaujantis Vytauto Didžiojo 
universiteto rektoriaus patvirtintu VDU 
bendrabučių suteikimo ir valdymo tvarkos 
aprašu. Konkursas gyvenamajai vietai 
įgyti pirmo kurso studentams yra skelbia-
mas liepos – rugpjūčio mėnesiais. 

Pirmenybė skiriant gyvenamąją vietą 
bendrabutyje teikiama našlaičiams, 
neįgaliems bei asmenims gyvenantiems 
daugiavaikėse šeimose. Pagrindinis 
konkurso kriterijus suteikiant gyvenamąją 
vietą bendrabutyje – šeimos pajamos, 
tenkančios vienam asmeniui.

UNIVERSITETO
BENDRABUČIAI
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Studentų reikalų tarnyba
S. Daukanto 27-210, Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 977
El. paštas: srt@adm.vdu.lt
Internetas: www.vdu.lt

VDU bendrabutis Nr. 1 
yra 2010-2011 m. iš pagrindų rekonstruotas bendrabutis, turintis el. įėjimo į bendrabutį 
sistemą, garsėjantis draugiškumu bei vienybe tarp ten gyvenančių studentų. 

I-ame bendrabučio aukšte yra 4 kambariai, pritaikyti neįgaliųjų specialiesiems 
poreikiams, sunkią judėjimo negalią turintiems studentams yra įrengta įeiga į 
bendrabutį. Rekonstruoti liftai suteikia galimybę neįgaliems studentams patekti į visas 
bendro naudojimo erdves esančias dvylikos aukštų bendrabutyje. Bendrabutyje yra 
blokinė kambarių sistema t. y. gyvenamajame bloke yra du naujais baldais apstatyti 
kambariai - vienas dvivietis, kitas - trivietis. Studentai, gyvenantys viename bloke, 
naudojasi bendru vonios kambariu, sukurtos jaukios laisvalaikio erdvės, rūsyje įrengta 
skalbykla ir džiovykla, kiekviename pastato aukšte įrengtos patogios virtuvės.
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VDU bendrabutis Nr. 2 
yra įsikūręs miesto centre, laikomas vienu moderniausių 
studentų bendrabučių Lietuvoje, kuriame atsiveria 
nuostabi Kauno miesto panorama. 

Bendrabutyje yra 8 gyvenami aukštai, kuriuose yra 
dviviečiai ir triviečiai kambariai, turintys po atskirą vonios 
kambarį, ir blokinio tipo kambariai (dviviečiai ir triviečiai), 
turintys bendrą vonios kambarį. Čia taip pat įrengta skal-
bimo patalpa, skaitykla, kiekviename aukšte yra po dvi 
bendras virtuves, kieme – mašinų stovėjimo aikštelė.
Per mokslo metus bendrabutyje gyvena apie 100 
studentų, atvykusių pagal įvairias studijų mainų 
programas iš Europos, Azijos, Šiaurės Amerikos šalių. 

VDU bendrabutis Nr. 3 
turi nuostabią aurą jame gyvenančių studentų tarpe. 
Šis, penkių aukštų bendrabutis, yra įsikūręs greta VDU 
bendrabučio Nr. 1. Visi jame esantys kambariai yra erdvūs 
dviviečiai kambariai. Kiekviename pastato aukšte yra po dvi 
virtuves. Dušai ir tualetai yra bendro naudojimosi. Bendrabutyje 
įrengta sporto salė, skaitykla, dviračių saugykla, poilsio zona. 
Kieme yra vietos automobiliams.

Visuose bendrabučiuose yra svečių kambariai, kuriuos stu-
dentai gali rezervuoti savo artimųjų viešnagėms. Kiekvienas 
bendrabučio gyventojas turi prieigą prie interneto.
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VDU Tarptautinių ryšių tarnyba
S. Daukanto g. 27, 301 – 309 kab., Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 989
El. paštas: office@trt.vdu.lt
Internetas: www.trt.vdu.lt

1. Rinkis kryptį!
2. Kreipkis į VDU Tarptautinių ryšių tarnybą. 
3. Dalyvauk konkurse:  
    LLP/Erasmus studijoms;
    LLP/Erasmus praktikai;
    Campus Europae studijoms;
    Dvišalių mainų studijoms.
4. Laimėk VDU stipendiją!
5. Įgyvendink savo svajonę!

VDU studentai pagal mainų programas 
turi galimybę išvykti studijoms ar praktikai 
į 46 užsienio šalis visame pasaulyje. 
Kiekvienais metais šiomis galimybėmis 
pasinaudoja virš 200 VDU studentų.

- Studies abroad were one of the best 
years in my life, if not the best. 
Maria, Spain, studijavo Lietuvoje
- Erasmus nėra tik mokslo mainai, tai 
daugiau socialinė programa, padedanti 
geriau pažinti pasaulį ir patį save. Tai 
geras nuotykis, į kurį gali leistis vienas, o 
grįžti su būriu draugu.  
Ruslanas, Lietuva, studijavo Vokietijoje
- Gyvenimas studijuojant užsienyje „ver-
da“. Jį galėčiau prilyginti mažai žmonių 
bendruomenei, kur nuolatos kažkas vyks-vyks-
ta. Tai kaip koks užsuktas mechanizmas, 
nenustojantis gaminti geros nuotaikos, 

energijos ir žinių. Tiek, kiek sužinojau apie 
kitas šalis ir kultūras per vieną semestrą, 
turbūt per visą gyvenimą nebūčiau 
sužinojusi. 
Eglė, Lietuva, studijavo Švedijoje
- Turėjau daug lūkesčių, bet tikrovė pra-
noko ir viršijo juos labai smarkiai. Studijų 
kokybė, žmonių įvairovė, studentiškas 
gyvenimas, galimybės keliauti ir dalyvauti 
įvairiose programose – tiesiog apstulbino. 
Aistė, Lietuva, studijavo Belgijoje
- The worst thing about Erasmus is that it 
has to come to an end eventually. 
Niklas, Vokietija, studijavo Lietuvoje

KAS? ESN (Erasmus Student Network) - tarptautinė orga-
nizacija, veikianti 36 šalyse, 374 universitetuose, vienijanti 
daugiau nei 15 000 studentų  visoje Europoje (ir ne tik!). 
Vytauto Didžiojo universitete veikia nuo 2009 m.
 
KĄ? Mentorių programa, Cultural Nights, Erasmus Lietu-
vos mokykloms, kalbų mainai „Tandem“, Social Erasmus, 
įvairios kelionės, tarptautiniai susitikimai ir t.t.

KODĖL? Nes tai puiki galimybė įgyti tarptautinės patirties 
čia ir dabar, patobulinti  užsienio kalbų įgūdžius, 
susipažinti su naujais žmonėmis, realizuoti savo idėjas, 
įgyti patirties įgyvendinant vietinės, nacionalinės, 
tarptautinės reikšmės projektus, organizuojant įvairaus 
pobūdžio renginius!

KAIP? Susidomėjai? Manai, kad ši veikla kaip tik tau? O gal 
tiesiog nori daugiau sužinoti apie mūsų vykdomas veiklas? 
Pirmyn! Siųsk laišką el. paštu vmu@esnlithuania.org ir palik 
mums žinutę, jog nori jungtis! 



UŽSIENIO KALBŲ 
IR KULTŪRŲ 
PAŽINIMAS

VDU Užsienio kalbų centras
K. Donelaičio g. 52-603, Kaunas 
Telefonas: (8 37) 327 845
El. paštas: dir@ukc.vdu.lt
Internetas: http://ukc.vdu.lt
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Vytauto Didžiojo universitete laikomasi nuostatos, jog 
geras kelių užsienio kalbų mokėjimas yra neatsiejama 
šiuolaikinio universitetinio išsilavinimo dalis. Universitete 
veikiantis Užsienio kalbų centras (UKC) – tai modernus 
plačiausią užsienio kalbų spektrą Lietuvoje siūlantis 
akademinis kalbų centras.

Išskirtinis VDU bruožas ir Artes Liberales dvasią ati-
tinkanti vertybė – visų fakultetų studentams suda-
ryta galimybė pasirinkti kiek ir kokių kalbų mokytis iš 
siūlomų 26 modernių ir klasikinių kalbų: anglų, arabų, 
kinų, korėjiečių, japonų, turkų, vokiečių, prancūzų, 
italų, ispanų, portugalų, estų, latvių, norvegų, danų, 
rusų, lenkų, serbų, lotynų, naujosios, senosios ir Naujojo 
Testamento graikų, hebrajų, lietuvių gestų bei lietuvių 
kalbos užsieniečiams. Esant susidomėjimui, mokome 
senosios islandų kalbos. Taip VDU studentai praturtina 
savo išsilavinimą daugiakalbe kompetencija - pačių 
suformuotu unikaliu dviejų-trijų-keturių ir daugiau 
kalbų žvaigždynu, įgydami konkurencinį pranašumą 
globalioje darbo rinkoje. 

Kiekvienas VDU pirmosios pakopos programų studen-
tas turi įgyti B2 lygio anglų kalbos kompetencijas (pa-
gal Europos Tarybos kalbų mokėjimo lygių sistemą). 
Siūlomi specializuoti anglų kalbos C1 bei C1/C2 lygio 
dalykai: verslo, teisės, politikos, argumentinė, 
akademinė anglų kalba. Teikiami ir kitų kalbų dalykai 
skirti specifinių tikslų kalbinei kompetencijai tobulinti: 
rusų verslo kalba (B1), vokiečių kalba profesinėje 
veikloje (C1). 

Užsienio kalbų mokomasi intensyviai – šešis kartus 
per savaitę. Keturis kartus vyksta seminarai auditori-
jose ir kompiuterinėje kalbų mokymosi laboratorijoje 
SANAKO LAB 300. Kiti du užsiėmimai vyksta virtualioje 
Moodle aplinkoje, dalyvaujant diskusijų forumuose, 
rengiant grupės projektus, atliekant interaktyvias 
užduotis. Kalbų moko daugiau nei 60 dėstytojų, 
dešimčiai iš jų dėstoma kalba yra gimtoji. 

UKC kasmet siūlo įvairių kalbos ir kultūros dalykų: 
„Arabų kraštų kultūra“, „LDK lotyniškoji literatūra 
ir kultūra“, „Antikinio pasaulio kultūra“, „Antikinė 
mitologija“, „Simbolika“, „Helenizmo kultūra ir 
krikščionybė“, „Tiurkų pasaulis“, „Tiurkų kraštų kultūra“, 
„Islamas šiuolaikiniame pasaulyje“, „Šiuolaikinė 
portugalų kultūra“ (anglų kalba).

UKC aktyviai skatina kalbų mokymąsi: rengia knygų 
parodas, kino filmų užsienio kalba peržiūras, orga-
nizuoja kalbų savaites ir kitus renginius. Vienas iš 
populiariausių renginių – Europos kalbų dienos šventė. 
Tai viešos paskaitos daugiakalbystės tematika, akty-
vus kalbų mokymas/is įtraukiant užsienio studentus 
bei linksmi, spalvingi ir išradingi studentų bei svečių, 
moksleivių, pasirodymai. Kasmet VDU Europos kalbų 
dienos renginiai persikelia ir į Kauno mokyklų erdves.
Mokytis kalbų grupėse kartu su VDU studentais 
arba atskiruose vakariniuose kursuose kviečiami kitų 
universitetų studentai, VDU darbuotojai, VDU „Rasos“ 
gimnazijos moksleiviai, Kauno bendruomenės nariai. 
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Vytauto Didžiojo universitete ne tik 
studijuojama. Čia daug dėmesio skiriama 
įvairiapusiškam asmenybės kūrybiškumo 
ugdymui, universiteto bendruomenės 
formavimui. Studentai gali dalyvauti 
Studentų atstovybės veikloje, turiningai 
leisti laisvalaikį jungdamiesi į įvairius meno 
kolektyvus ir klubus, organizacijas bei 
asociacijas.

VDU Studentų atstovybė 

VDU SA – tai studentų interesus atstovau-
janti organizacija, deleguojanti savo 
narius į aukščiausias universiteto valdymo 
institucijas: Senatą, Universiteto tarybą, 
rektoratą, fakultetų bei studijų institutų 
tarybas. Pagrindinės atstovybės veik-
los sritys yra akademiniai bei socialiniai 
reikalai, studentams aktualių naujovių ir 
sprendimų viešinimas, studentiškų projektų 
finansavimo galimybių paieška, studentų 
laisvalaikio organizavimas ir kultūrinių 
poreikių tenkinimas, taip pat tarptautinių 
ryšių su užsienio universitetų studentais 
užmezgimas bei atstovybės narių kom-
petencijos kėlimas ir vidinės atmosferos 
gerinimas. Atstovybės nariu gali tapti 
kiekvienas aktyvus, iniciatyvus universiteto 
studentas. Jei susidomėjote, apsilankykite 
Studentų atstovybės interneto svetainėje: 
www.vdusa.lt

STUDENTŲ VEIKLA IR LAISVALAIKIS

VDU SA prezidentas Paulius Baltokas

Studentiškas gyvenimas - tai laikas, kai begalinio žingeidumo, noro tobulėti 
ir aktyviai gyventi mišinys padaro šiuos keturis metus nepamirštamais ir 

nepakartojamais. Studijavimo laikotarpis neatsiejamas nuo noro keistis ir 
keisti, pažinti ir suprasti. Universitetas – nuostabi vieta ieškoti ir surasti: drau-

gus, žinias, veiklą, studentišką gyvenimo būdą. Būsimiems studentams linkiu 
begalinio noro „Pakeisti pasaulį“ ir pajusti studentavimo jaudulį.

STUDENTŲ VEIKLA 
IR LAISVALAIKIS

VDU Studentų atstovybė
S. Daukanto g. 27-201, Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 971
El. paštas: infovdusa@gmail.com
Internetas: www.vdusa.lt
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Menų centras

Universiteto studentų kūrybines veiklas 
koordinuoja Menų fakulteto Menų centras. 
Jis apjungia atlikėjų ir vizualiųjų meno krypčių 
iniciatyvas. Vizualiosioms meno kryptims pri-
klauso galerija „101“ bei  galerijos studentų sa-
vanorių kūrybinių idėjų erdvė „Menų virtuvė“; 
atlikėjų menus atstovauja studentų folklorinis 
kolektyvas „Linago“, tautinių šokių ansamblis 
„Žilvitis“, merginų choras, akademinis judesio 
teatras, studentų teatro studija „Erro", braziliš-
kos kovos ir judesio grupė „Capoeiro“, šokio 
grupė „Indigo“. Kartu su Menų fakulteto Tea-
trologijos katedra rengiama ir „Teatro klubo“ 
veikla, apjungianti scenos meno mylėtojus ir 
profesionalus.

Studentiškos organizacijos

Studentiškų organizacijų VDU skaičiuoja 
beveik tris dešimtis. Tokią gausą lemia Univer-
siteto erdvėse sklandanti „Collegium Artes 
Liberales“ dvasia – VDU yra ta vieta, kurioje 
skirtingų interesų bei poreikių turintys dėstytojai 
ir studentai gali rasti (arba susikurti) sau erdvę 
diskusijoms, idėjų bei nuomonių apsikeitimui, 
saviraiškai bei tobulėjimui.
• VDU „Studentų Santara“ organizuoja susi-
tikimus, studijų savaitgalius, diskutuoja įdo-
miais, kartais nepatogiais ar nepopuliariais 
klausimais. 
• Ekonomistų klubas „VDU Economicus“ 
vienija ekonomika besidominčius studentus, 
suteikia jiems laisvę savirealizacijai bei savišvie-
tai laisvu nuo mokslų metu. 
• AIESEC Kaunas - jaunimo ugdymui sufor-
muota erdvė, kurioje pateikiamos galimybės 
vystyti šiandienai ir rytdienai visuomenėje 
reikalingus įgūdžius.
• „VDU Radijas“ – tai 2010 metais įkurta ir 
smarkiai besiplečianti studentų iniciatyva, ap-
imanti radijo laidų, muzikos pasaulio naujienų 
viešinimą, renginių organizavimą.
• VDU psichologijos studentų asociacija (VDU 
PSA), populiarina psichologijos mokslą, skati-
nanti studentų aktyvumą, ruošia juos būsimai 
profesinei veiklai. 
• Socialinių mokslų fakultete aktyviai veikia ir 
socialinio darbo studentų klubas „Vesta“. 
• Teisės fakulteto „Teisės mokslinis būrelis“ vie-
ną kartą per mėnesį organizuoja diskusijas su 
įvairių teisės profesijų atstovais, kurie pasidalin-

tų su studentais savo patirtimi. Būrelis taip pat 
vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, kurios metu 
studentai įgyja mokslinės tiriamosios veiklos 
patirties ir įgūdžių. 
• Europos Studentų Teisininkų Asociacijos 
Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva 
Vytauto Didžiojo universiteto filialas (ELSA 
VDU) siekia gilinti Teisės fakulteto studentų ir šį 
fakultetą baigusių jaunųjų teisininkų teorines ir 
praktines žinias, tobulinti profesinius ir organi-
zacinius įgūdžius, skatinti ir plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą, ugdyti tarpusavio supra-
timą, iniciatyvą bei atsakomybę bei skatinti 
visuomenės teisinį švietimą. 
• Akademinis politologų klubas (APK) yra 
visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti 
organizacija, jungianti Lietuvos akademinę 
bendruomenę. APK skatina pilietinės visuome-
nės kūrimąsi Lietuvoje, siekia kelti akademinio 
jaunimo politinę kultūrą, skatina aktyvesnį 
jaunimo visuomeninį gyvenimą. 
• Humanitarinių mokslų fakultete veikia nefor-
malūs studentiški Etnologų , Istorikų, Anglistų 
(angl. „English Club“) klubai, Akademinis 
Literatų klubas (Alk‘as) bei Lituanistų klubas, 
filosofijos studentų mokslinė draugija 
• Filosofų klubas „Agora“ ragina studentus ir 
dėstytojus diskutuoti apie filosofinius tekstus 
neformalioje aplinkoje, organizuoja kino ciklus 
„Filosofija kine“. Studentai istorikai aktyvūs 
Tarptautinės istorikų studentų asociacijos 
nariai. 
• Pablo Nerudos ispanų kalbos ir kultūros 
klubas populiarina ispanų kalbą ir kultūrą, su-
pažindina su ispaniškai kalbančių šalių ir tautų 
istorija, literatūra, kultūra ir tradicijomis.
• Japonistų klubas „Hashi“ vienija Japoniškos 
kultūros gerbėjus Kaune. Japonišku pavyzdžiu 
tik studentų administruojamas klubas kas 
savaitę kviečia į susitikimus, kur žiūrimi japoniški 
filmai, žaidžiami žaidimai, vyksta diskusijos prie 
arbatos puodelio bei susitikimai su Lietuvą 
lankančiais japonais. 
• Rytų bičiulių sambūris „Diwan“ – tai VDU 
Užsienio kalbų centro dėstytojų ir studentų-tiur-
kologų iniciatyva suburtas nepolitinis klubas. 
Jis atviras visiems besidomintiems Vakarų, bei 
Centrinės Azijos kraštų kalbomis bei kultūromis.
• VDU studentų klubas „Baltai“ skleidžia baltų 
vienybės idėją universitete ir vienija įvairių spe-
cialybių studentus. Klubas su bendraminčiais 
keičiasi patirtimi, organizuoja renginius. 
• AJMD Modusas – tai Gamtos mokslų fakulte-

to akademinio jaunimo mokslinė draugija, kuri 
populiarina gamtos mokslus, skleidžia aplinko-
saugines idėjas ir mokslo žinias akademinėje 
bendruomenėje bei visuomenėje. 
• 2004 m įsteigtas Radijo mėgėjų klubas vieni-
ja radijo mėgėjus, besidominčius radijo sportu, 
aparatūros konstravimu, ryšių technika. 
• Katalikų teologijos fakultete veikia Lietuvos 
krikščionių studentų bendrija (LKSB) stiprinanti 
krikščioniškos pasaulėžiūros ir gyvensenos įtaką 
Lietuvos universitetų studentų tarpe. 
• Akademinės sielovados klubas rūpinasi 
studijuojančio jaunimo, dėstytojų ir kitų dar-
buotojų dvasiniu palydėjimu, krikščioniškosios 
žinios bei pasaulėžiūros supratimo tobulinimu 
įvairiose pažinimo srityse.
• VDU ateitininkų draugovė - tai maldos, 
skaitymo, visuomeninės veiklos ir neformalaus 
bendravimo susirinkimų vieta, kurios svarbiau-
sias tikslas - „Visa atnaujinti Kristuje“.
• VDU Didžiosios aulos muzikos draugijai 
priklauso aktyvūs universiteto ir miesto 
bendruomenės nariai, muzikos mylėtojai ir 
atlikėjai. Draugija siekia, kad VDU aula taptų 
ryškiu kultūros židiniu, jaukia kamerinės muzikos 
erdve Kauno publikai ir svečiams.
• VDU Muzikos akademijos kamerinis orkestras 
„Avanti" - jaunų, entuziastingų, talentingų ir 
perspektyvių muzikantų kolektyvas.

Universitetas ir sportas

VDU bendruomenė didžiuojasi savo krepšinin-
kų pasiekimais: devynis kartus jie tapo Lietuvos 
studentų krepšinio lygos (LSKL) čempionais, du 
kartus vicečempionais. Keturis kartus –
 Europos universitetų čempionais. Universiteto
 auklėtiniai taip pat yra laimėję 
apdovanojimus dziudo, orientacinio 
sporto, lengvosios atletikos, teniso, futbolo, 
fechtavimo, badmintono sporto šakose. 
VDU Sporto centre kiekvienas universiteto 
studentas ir darbuotojas gali siekti sporto 
aukštumų. Norinčių sportuoti ir turiningai 
praleisti laisvalaikį, Sporto centre laukia 
treniruoklių, aerobikos, krepšinio salės, teniso 
stalai. Kiekvienais metais rengiamos Rektoriaus 
taurės tarpfakultetinės krepšinio ir futbolo 
varžybos, kuriose gali dalyvauti kiekvienas 
universiteto studentas. Krepšinio nežaidžiantys, 
bet savo universiteto komandas palaikyti 
norintys studentai gali tapti VDU krepšinio fanų 
klubo nariais.

STUDENTŲ VEIKLA IR LAISVALAIKIS
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Praktikai studijų metu Vytauto Didžiojo universitete yra skiriamas 
ypatingas dėmesys. Kiekvienos bakalauro studijų programos stu-
dentai atlieka ne mažiau 15 kreditų (t. y. apytikriai 10 savaičių) 
profesinę praktiką, kuri atskirose programose vykdoma keliais 
etapais. Jos metu studentai susipažįsta su būsimos profesinės 
veiklos specifika, įgyja praktinių įgūdžių realioje profesinėje ir 
socialinėje aplinkoje. Ši patirtis padeda suprasti, kaip universitete 
įgytos teorinės žinios turėtų būti taikomos  profesinėje veikloje, 
skatina studentus toliau gilinti teorines žinias universitete, siekti 
profesinio tobulėjimo. 

Nuo pat pirmųjų studijų dienų studentams karjerą planuoti 
padeda fakultetai ir dėstytojai, Karjeros ir kompetencijų centro 
darbuotojai. VDU veikiantis Karjeros ir kompetencijų centras or-
ganizuoja studentams VDU Karjeros dienas, karjeros įgūdžių ug-
dymo ir karjeros planavimo seminarus, diskusijas, kaip bendrauti 
su potencialiu darbdaviu, kaip pasirengti pokalbiui įsidarbinant, 
padeda universiteto studentams priimti jų studijoms, profesiniam 
tobulėjimui svarbius sprendimus. Karjeros ir kompetencijų centro 
darbuotojai konsultuoja studentus profesinėje, visuomeninėje 
veikloje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studi-
jose klausimais, padeda studentams pasirinkti praktikos vietą. 
Daugiau informacijos apie Karjeros ir kompetencijų centro veiklą 
rasite: http://kkc.vdu.lt. 

Universiteto studentams siūloma praktiką atlikti tokiose žinomose 
Lietuvos įmonėse: UAB Alna Intelligence, UAB MC-Bauchemie, 
AB SEB bankas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai. 
Profesinių gebėjimų ugdymui ir tobulinimui, studentai gali rinktis 
praktiką LR Seime, LR ministerijose, Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto klinikose, Lietuvos energetikos institute, Atsinaujinančių 
energijos šaltinių laboratorijoje, Lietuvos savivaldybių asociaci-
joje, Kauno m. Socialinių paslaugų centre, Lietuvos dailės 
muziejuje, įvairiose Kauno miesto vidurinėse mokyklose bei gim-
nazijose ir kt. Atlikdami praktiką įvairiose Lietuvos verslo įmonėse, 
valstybinėse valdžios institucijose, nevyriausybinėse 
organizacijose, studentai padeda universitetui patikrinti 
vykdomų studijų kokybę, koreguoti studijų programas ir pritaikyti 
jas prie kintančių darbo rinkos poreikių. 

Nuo 2008 m. pagal „LLP / Erasmus“ mainų programą VDU 
studentai praktiką gali atlikti ir įvairiose įstaigose bei organizaci-
jose užsienyje. Pagrindinis šios praktikos tikslas – padėti studen-
tui prisitaikyti prie Europos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, 
sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie 
konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą. Į ne 
trumpesnę nei 3 mėnesių profesinę praktiką bet kurioje iš 27 ES 
šalių bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Turkijoje išvyksta 
konkurso būdu atrinkti studentai, kurių kelionės ir pragyvenimo 
svečioje šalyje išlaidoms padengti skiriama stipendija.

PRAKTIKA 
LIETUVOJE IR 
UŽSIENYJE

Karjeros ir kompetencijų centras
S.Daukanto g. 27-401, LT-44244 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 983
El. paštas: kkc@kkc.vdu.lt
Internetas: http://kkc.vdu.lt
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