
Verta, nes:

Karjeros galimybės

„Socialinės politikos studijų programa skirta socialiai jautriems 
ir į viešąją politiką orientuotiems asmenims, kuriems rūpi efek-
tyviai veikianti socialinės gerovės sistema, socialinio teisingumo 
tarp įvairių visuomenės grupių užtikrinimas. Jei tave domina 
užimtumo, švietimo, migracijos, sveikatos ir socialinės apsaugos 
politika – šios studijos būtent tau. Studijų metu įgysi ne tik te-
orinių, 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 būdus šioms problemoms spręsti.“

Socialinė politika šiuolaikinėje visuomenėje tapo pagrin-
dine viešosios politikos sritimi. Dėl viešųjų finansų, užimtu-
mo, sveikatos apsaugos, socialinės atskirties, pensijų, 
studijų 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 ug-
dyti ir yra skirta socialinės politikos programa.

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

programa parengta vadovaujantis turtinga Europos šalių 
patirtimi;

dėsto kompetentingi dėstytojai, žymiausi Lietuvos mok-
slininkai, taip pat užsienio lektoriai;

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

išmoksi analizuoti socialines problemas, identifikuoti 
ekonominių ir politinių pokyčių įtaką socialinių sluoksnių 
gyvenimui ir teikti konstruktyvius siūlymus socialinei politikai 
tobulinti.

Absolventai gali dirbti:

kviecia.vu.lt | Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab., Vilnius, tel. (8 5) 219 3144, el. p. konsultavimas@cr.vu.lt

Socialinių 
mokslų 
bakalauras

Kvalifikacinis 
laipsnis

Trukmė

4 metai
Nuolatinės 
studijos

Studijų
forma

Socialinė politika

0,4 0,2 0,2 0,2

Egzaminai Egzaminai arba metiniai pažymiai

Ist
orij

a
Matem

atik
a arb

a 

info
rm

acin
ės

 te
ch

nologijo
s

Lie
tu

vių
 k.

 ir
 

lite
ra

tū
ra Bet 

ku
ris

 dalyka
s, 

nes
uta

mpantis
 

su
 ki

ta
is 

dalyka
is

VILNIAUS UNIVERSITETAS - TARP 1,5 PROC. PASAULIO 
GERIAUSIŲ UNIVERSITETŲ

Filosofijos
fakultetas

socialinės politikos specialistais valdžios, administra-
vimo ir socialinių paslaugų įstaigose; 

politinėse, pilietinėse, profesinėse ir lobistinėse orga-
nizacijose. 

Lietuvos socialinių tyrimų centras

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Su mobiliąja programėle „HP Reveal“ skenuokite te-
lefono ikona pažymėtus elementus ir rasite daugiau 
informacijos. 

VU stipendijos kūrybiškiausiems



Studijų programos
planas
Dalyko pavadinimas Kreditai

1 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 30.0

Filosofija ir politikos teorija 10.0

Psichologija 5.0

Socialinės politikos studijų įvadas 5.0

Sociologija 5.0

Užsienio kalba I/II 5.0

2 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 30.0

Aukštoji matematika socialiniams mokslams 5.0

Socialinė ir sveikatos apsauga 10.0

Socialinės problemos, poreikiai ir vertybės 10.0

Užsienio kalba II/II 5.0

3 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 15.0

Dalykinė komunikacija 5.0

Socialinių tyrimų metodai socialinėje 
politikoje

10.0

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Asmenybės psichologija / Socialinės antro-
pologijos įvadas / Socialinės paslaugos / 
Švietimo politika ir vadyba / Žmogaus teisės ir 
socialinis darbas

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

4 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Duomenų analizė 10.0

Socialinės politikos kaitos veiksniai ir procesai 10.0

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Ekonomikos sociologija / Gyvenimo kokybė ir 
asmens gerovė / Klasikinės sociologijos teorijos 
/ Socialinė filosofija / Švietimo sociologija ir 
politika

5.0

5 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Ekonomika ir valstybės socialinė veikla 10.0

Socialinės politikos sprendimai ir instrumentai 10.0

Dalyko pavadinimas Kreditai

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Daugiamatės statistikos metodai socialiniuose 
moksluose / Demografija / Migracija ir etninių 
mažumų socialinė apsauga / Socialinė ekonomi-
ka / Socialinė psichologija / Socialinės paslau-
gos / Šiuolaikinės sociologijos teorijos / Švietimo 
politika ir vadyba

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

6 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 15.0

Kursinis darbas 5.0

Lietuvos teisinė sistema 10.0

Pasirenkamieji dalykai 15.0

Ekonomikos sociologija / Klasikinė etika ir moder-
nioji lyderystė / Kriminologijos įvadas / Miesto 
sociologija / Socialinė filosofija / Spaudos pu-
blikacijų turinio analizė / Šeimos ir lyčių lygybės 
politika / Švietimo politika ir vadyba / Švietimo 
sociologija ir politika

5.0

7 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 5.0

Bakalauro darbo seminaras 5.0

Pasirenkamieji dalykai 20.0

Daugiamatės statistikos metodai socialiniuose 
moksluose / Demografija / Gyventojų ekonominis 
aktyvinimas / Socialinė ekonomika / Socialinės 
pagalbos istorinė raida / Socialinės paslaugos /  
Vadyba / Vietos savivaldos socialinė politika / 
Žmogaus teisės ir socialinis darbas

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

8 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: socialinė 
politika)

10.0

Profesinė praktika 15.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Kriminologijos įvadas / Miesto sociologija / Namų 
ūkių biudžetų planavimo konsultavimas / Spau-
dos publikacijų turinio analizė / Švietimo politika 
ir vadyba / Švietimo sociologija ir politika

5.0


