
Absolventai gali dirbti:

Sociologija tiria žmonių socialinį elgesį ir visuomenę, 
nagrinėja, kokią įtaką žmonių elgesiui turi socialinė aplinka 
ir kaip jie savo kasdiene veikla tą socialinę aplinką kuria. 
Šios studijos padės suprasti šiuolaikinę visuomenę: kaip 
keičiasi žmonių santykiai atsiradus Facebook‘ui, kaip kuria -
mi skandalai ir kaip jais naudojasi interesų grupės, kaip for -
muojasi visuomenės gyvenimą keičiantys socialiniai judėji -
mai ir pan. Lavindama kritinį mąstymą, sociologija išmoko 
atsakyti į tokius ir panašius klausimus.
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didžiausių savo privalumų – platų akiratį. Jis 
išugdė daugybę  mokslininkų, kurie gilina 
žinias ir atlieka tyrimus specializuotose 
srityse. Tai reiškia, kad studijos remiasi ne tik 
teorine medžiaga ar užsienio mokslininkų dar -
bais, bet ir Lietuvoje atliktų tyrimų patirtimi. 
Sociologijos studentai dabar įgyja gerokai 
daugiau praktinių įgūdžių, reikalingų tole -
snėje profesinėje veikloje. Universitetas ir jo 
žmonės gali duoti labai daug, tereikia norėti 
tai paimti ir sugebėti priimti.“

Dr. Mindaugas Degutis,
Rinkos tyrimų centro įkūrėjas ir vadovas

studijų programą aukščiausiais balais įvertino Studijų 
kokybės vertinimo centras;

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

galima rinktis gretutines studijas;

itin daug dėmesio skiriama žinių pritaikymui praktikoje;

išmoksi analizuoti, vertinti ir numatyti visuomenės 
pokyčius, kurti jų valdymo strategijas, paaiškinti,  
kokie socialiniai ir kultūriniai veiksniai lemia žmonių 
veiklą įvairiose srityse.
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