
Kodėl pasirinkote Socialinės politikos studijas? 

Socialinės politikos magistro studijos man buvo ypač malonus ir lauktas sugrįžimas į universitetą po 

10 metų pertraukos. Bakalaurą studijavau VU TSPMI, o po studijų išvykau į Italiją, kur dirbau 

aplinkosaugos ir sveikos gyvensenos srityje. Po septynerių metų, išsiilgusi šeimos ir Lietuvos, grįžau 

į Vilnių ir pajutau, kad vėl noriu mokytis. Pasirinkau socialinės politikos studijas gan nedaug apie jas 

žinodama. Iš ankstesnių studijų patirties žinojau, kad mane ir toliau labai domina politikos mokslai, 

o po metų trukmės „Erasmus“ mainų Bolonijos universitete tapo aišku, kad ypač aktuali atrodo 

„socialinė“ jų pusė. Nors nebuvau tikra, ko laukti iš socialinės politikos magistro studijų, dabar galiu 

tvirtai pasakyti, kad jaučiuosi laimėjusi loterijoje.  

Socialinės politikos tyrimų laukas yra labai platus. Kokia socialinės politikos sritis jus 

traukia? 

Visų studijų metu ypač motyvavo galimybė domėtis socialinės bei aplinkosaugos politikos sąsajomis. 

Sudėtinga pasaulio ekologinė situacija skatina tirti būdus, kaip išvengti klimato kaitos ir kitų 

aplinkosauginių problemų padarinių socialinei politikai. Buvo įdomu tyrinėti klimato teisingumo 

sampratą, taip pat ekosocialinės valstybės koncepciją, kuri su savimi atsineša naujų, svarbių 

papildymų į XXI amžiaus gerovės valstybės tyrinėjimus. 

Papasakokite plačiau ką studijavote, kokių kompetencijų bei kokios patirties įgijote studijų 

metais? 

Studijų metu gilinamasi į gerovės valstybę ir jos tipus, analizuojama užimtumo politika bei darbo 

rinka, švietimo ir sveikatos politika – žinios šiose srityse leidžia socialines problema pamatyti kitu 

kampu. Taip pat labai įkvėpė paskaitos apie skurdą ir nelygybę, asmens gerovę, migracijos politiką 

bei jos procesus. Buvo įdomu studijuoti gerovės tyrimo metodus, nes tai suteikė reikalingus 

instrumentus profesionaliam socialinės tikrovės tyrinėjimui. Svarbu paminėti ir didelį dėstytojų indėlį 

– dažnai pasijausdavau kaip gyvenimo universitete, nes kartu su akademinėmis žiniomis buvo 

perduodamas ir autentiškas požiūris ir netikėtos įžvalgos.  Studijų metu supratau, kokią galią turi 

protinga, taikli socialinė politika – tai tiesiausias ir efektyviausias kelias į rūpestį žmogumi ir jo 

gerove. 

Renkantis studijas kyla daug klausimų apie praktikos bei darbo galimybes. Gal galėtumėte 

plačiau papasakoti apie savo praktiką ir šiuo metu vykdomus darbus? 

Paskutiniame studijų semestre atlikau praktiką nevyriausybinėje organizacijoje Diversity 

Development Group, kurios tikslas - vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir 



infrastruktūrinius) projektus bei tyrimus įvairovės srityje. Pagrindinė organizacijos veiklos kryptis – 

įvairovės skatinimas ir valdymas, siekiant darnios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės.  

Buvo labai įdomu bent trumpam žvilgtelėti į šios gan nedidelės, bet aktyviai veikiančios NVO 

„virtuvę“. Buvau sužavėta ten dirbančių žmonių profesionalumu bei kuriama draugiška atmosfera, o 

ten įgyta patirtis mane praturtino tiek kaip socialinės politikos studentę, tiek kaip žmogų. Kalbant 

apie dabartinę veiklą, dirbu Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, kuruoju teritorijos 

priežiūros ir viešųjų paslaugų organizavimo sritį. Džiaugiuosi socialinės politikos studijomis, kurios 

yra puikus pagrindas darbui valstybės tarnyboje.  

Kaip sekasi Socialinės politikos studijų programos absolventams?  

Socialinės politikos studijos žavios tuo, kad suteikia visą spektrą galimybių. Pavyzdžiui, mano 

kursiokai keičia pasaulį ministerijose bei nevyriausybinėse organizacijose arba privačiame sektoriuje. 

Kai kas kuria verslą, o kai kas – šeimą. Smagu matyti, kad būdami skirtingi, visi randame sau 

patraukliausią gyvenimo kelią.    

Ir pabaigai, ką patartumėte ir ko palinkėtumėte būsimiems studentams? 

Būtinai rinktis socialinės politikos studijas.  O jau studijuojant, drąsiai tyrinėti platų socialinės 

politikos pasaulį bei, nuoširdžiai su savimi pasikalbėjus, suprasti, kuri sritis – gerovės tyrimai, 

kultūros politika, socialinė apsauga, užimtumo klausimai ar kt. – labiausiai domina. Kaip jau minėjau, 

man pačiai patiko sieti socialinius klausimus su ekologiniais, tad į tai gilinausi per rašto darbus, 

prezentacijas ir kitas pasirenkamas užduotis bei skaitomą literatūrą. Toks sistemiškas žinių bagažas 

padėjo rašant baigiamąjį darbą bei suteikė stiprią motyvaciją toliau tyrinėti aktualius ir mėgstamus 

socialinės politikos klausimus.  

 


