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Socialinė politika šiuolaikinėje visuomenėje tapo pagrin -
-

mo, sveikatos apsaugos, socialinės atskirties, pensijų, studi -
jų ir kitų socialinės politikos dalykų vyksta karšti politiniai 
debatai. Norint išmaniai plėtoti socialinės gerovės sritis, 
reikalingos specialios žinios ir kompetencijos politikos  
mokslų, teisės, sociologijos, ekonomikos ir kitose srityse. 
Joms ugdyti ir yra skirta socialinės politikos programa.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti:

socialinės politikos specialistais valdžios, administravimo ir 
socialinių paslaugų įstaigose; 

politinėse, pilietinėse, profesinėse ir lobistinėse organizacijose. 
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„Socialinės politikos studijų programa, skirta 
socialiai jautriems ir į viešąją politiką orien -
tuotiems asmenims, kuriems rūpi efektyviai 
veikianti socialinės gerovės sistema, socialin -
io teisingumo tarp įvairių visuomenės grupių 
užtikrinimas. Jei tave domina užimtumo, šviet -
imo, migracijos, sveikatos ir socialinės apsau -
gos politika – šios studijos būtent tau. Studijų 
metu įgysi ne tik teorinių, bet ir praktinių 
žinių, taikydamas įvairius tyrimo metodus, 
dirbdamas su statistiniais bei kokybiniais 
duomenimis, gebėsi įrodyti tam tikrų politinių 
sprendimų būtinumą, kitaip tariant, būsi tas, 
kuris gebės kritiškai pažvelgti į kylančias 
socialines problemas ir siūlyti efektyvius 
sprendimo būdus šioms problemoms spręsti.“

Liutauras Vičkačka,
pirmos socialinės politikos studijų programos 
laidos (2016 m.) bakalauras, tęsiantis šias 
studijas magistrantūros pakopoje

programa parengta vadovaujantis turtinga Europos šalių 
patirtimi;

dėsto kompetentingi dėstytojai, žymiausi Lietuvos  
mokslininkai, taip pat užsienio lektoriai;

didelė studijų dalis skiriama tyrimo metodams, darbui su 
duomenimis ir studentų pasirinkimui gilintis į juos domi -
nančią socialinės politikos sritį;

ekonominių ir politinių pokyčių įtaką socialinių sluoksnių 
gyvenimui ir teikti konstruktyvius siūlymus socialinei poli -
tikai tobulinti.

Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba

Finansinių nusikaltimų tyrimų 
tarnyba

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija

Gretutinės 
studijos


