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Modernus Filosofijos fakultetas, 2005 m. pavasarį 

sugrįžęs į Vilniaus centrą (Universiteto g. 9/1), yra 

neatsiejama senojo Vilniaus universiteto dalis, nes 

savo veiklą pradėjo nuo pat jo įkūrimo – 1579 metais. 

Atkurtas daugiau nei po 200 metų pertraukos (1989 m.), 

Filosofijos fakultetas jau daugelį metų yra plataus 

humanitarinio ir socialinio mokymo ir mokslo institucija, 

kurioje dirba žymiausi Lietuvos mokslininkai. Kaip ir 

visame Vilniaus universitete, čia vykdomos bakalauro, 

magistrantūros ir doktorantūros studijų programos. 

Filosofijos fakultetas priima studentus į  

12 magistrantūros studijų programų, didžioji dalis 

studentų studijuoja valstybės finansuojamose 

vietose. Šios studijos skirtos asmenims, baigusiems 

pagrindines universitetines studijas ir įgijusiems Lietuvos 

Respublikoje pripažįstamą aukštąjį išsilavinimą.

APIE FAKULTETĄ

Habent sua fata facultates. 

Idėjų galia didžiulė. Fakultete plėtojamų mokslų 

idėjos žadina prakilnumo dvasią ir gyvenimui 

suteikia monumentalumą. 

Šią dvasią kurstyti bei palaikyti visuomenėje yra 

bendroji fakulteto užduotis, o kiekviena jame 

įtvirtinta specialybė tai daro savais metodais, 

savomis priemonėmis asmenį ir visuomenę įveda į 

paties gyvenimo versmę.

Prof. ROMANAS PLEČKAITIS



STUDIJŲ PROGRAMOS

VU Filosofijos fakultetas organizuoja  Filosofijos, 

Psichologijos, Socialinio darbo, Sociologijos, Socialinės 

politikos bakalauro studijas. Fakultetas siūlo net 12-a 

Filosofijos, Edukologijos, Psichologijos, Socialinio 

darbo, Socialinės politikos, Sociologijos krypties 

magistrantūros programų; organizuojamos Filosofijos, 

Edukologijos, Psichologijos, Sociologijos doktorantūros 

studijos, apimančios kryptingus mokslinius tyrimus ir 

disertacijos rengimą. 

FAKTAI IR SKAIČIAI

D A R B U O T O J A I

Iš viso 2012 m.:  128

Neakademinis personalas: 25

Akademinis personalas: 103

 Profesoriai  23

           Docentai  40

           Lektoriai  35

           Kiti 5
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S T U D E N T A I

Iš viso 2012 m.:              1443 

Bakalauro               1046

Magistro  300

Doktorantūros 97
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TARPTAUTIŠKUMAS

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas aktyviai 

bendradarbiauja su užsienio aukštojo mokslo 

institucijomis, tarptautiniais tinklais ir asociacijomis. 

Bendradarbiavimas apima studentų ir dėstytojų 

mobilumą, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, 

tyrimuose, konferencijų bei seminarų rengimą ir kita.

Fakulteto mokslininkai dalyvauja tokiuose projektuose 

ir programose kaip: Erasmus Mundus, Erasmus IP, 

Erasmus CD, Erasmus teminiai tinklai, NordForsk, 

Europos Komisijos Visuomenės sveikatos programa ir 

kt., o gautą patirtį įtraukia į studijas.

Studijų metu gerai besimokantys studentai gali išvykti 

dalinėms studijoms užsienyje vienam arba dviem 

semestrams. Per metus šia galimybe pasinaudoja 

apie 30 studentų. Fakultetas turi daugiau negu 50 

bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais Europos 

universitetais devyniolikoje Europos valstybių. 

Populiariausi iš jų: Ciūricho, Liuveno, Saragosos, 

Barselonos, Rostoko, Fribūro, Konstancos universitetai.

Taipogi populiarėja dvišalių sutarčių pagrindu vykstantys 

mainai, kurie suteikia galimybę studijuoti Gruzijoje, 

Rusijoje, Australijoje, Indijoje, Singapūre ir kt.

FILOSOFIJOS 
MAGISTRANTŪRA

Programa skirta šiuolaikinės filosofijos tyrinėjimams. Čia 

studijuojama ne tik Lietuvoje įprastesnė kontinentinė 

tradicija, bet ir analitinės krypties filosofija. Studijų pro-

grama sudaryta taip, kad, esant interesui, galėtumėte 

gilinti žinias ir sociologijos bei politikos teorijos srityse. Tai 

gilinamosios studijos, kurių turinyje nėra įvadinių kursų, 

gilinamasi į konkrečias filosofines problemas ir visi rašto 

darbai siejami su būsimo magistrinio darbo tema.

Filosofijos magistras pasirengia tęsti studijas 

doktorantūroje bei gali dirbti mokslo tiriamąjį ir analitinį 

darbą akademinėse institucijose; siekti profesinės karjeros 

kaip mokslininkas-tyrinėtojas, dėstytojas, mokytojas, 

žurnalistas, vertėjas, valstybės tarnautojas, verslo strategijų 

konsultantas, politikas, komunikacijų etikos specialistas, 

tarpdisciplininių ryšių tarpininkas ir kt. 

Studijų trukmė – 2 metai,  forma – nuolatinės studijos. 

Fakultetas organizuoja studijų procesą lanksčiai, tad 

magistrantas, siekiantis derinti studijas su darbu, gali 

prašyti individualaus studijų plano ir ištęsti studijas iki 3 m.

Į Filosofijos magistrantūrą konkurso tvarka priimami 

asmenys, įgiję bet kurios studijų krypties universitetinį 

bakalauro laipsnį. Pirmenybė teikiama tiems, kurie yra 

geriausiai pasirengę studijoms filosofijos magistrantūroje. 

Svarbiausi konkursinės eilės kriterijai – bakalauro darbo 

įvertinimas ir Antikos, Viduramžių, Naujųjų laikų (XV–XVII ir 

XVIII–XIX a.) pažymių svertinis vidurkis. Stojamojo egzamino 

nėra.  

Filosofijos magistrantūros mokslinis tiriamasis darbas 

numato išankstinį filosofijos pagrindų reikalavimą. 

Įstojusiems kitų studijų krypčių magistrantams, neturintiems 

atitinkamų kompetencijų, bus sudarytos sąlygos išklausyti 

šiuos dalykus pagal atskirą Klausytojo sutartį. Kiekvienu 

individualiu atveju klausimą apie kompetencijų trūkumą 

sprendžia Studijų programos komitetas. 

Jei norite sužinoti naujienas Lietuvos filosofijos padangėje, 

junkitės į filosofų gretas http://www.filosofija.vu.lt/. 

Suteikiamas laipsnis: Filosofijos magistras.

















KLINIKINĖS  
PSICHOLOGIJOS 
MAGISTRANTŪRA

Klinikinės psichologijos magistrantūros studijų 

pagrindinis tikslas – suteikti studijuojantiems teorinių 

žinių ir praktinių įgūdžių, apimančių svarbiausias 

klinikinės psichologijos sritis: vaikų bei suaugusiųjų 

elgesio ir emocinių sutrikimų psichologinę diagnostiką ir 

įvertinimą, psichologinį konsultavimą ir psichoterapiją.

Baigusieji Klinikinės psichologijos programą gali dirbti 

psichologais vaikų ir suaugusiųjų asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose – pirminio, antrinio ir tretinio lygio 

somatinėse ir psichiatrinėse ligoninėse, psichikos 

sveikatos centruose, reabilitacijos centruose, krizių 

pagalbos centruose, užsiimti privačia psichologinio 

konsultavimo praktika, taip pat dirbti įvairiose 

psichologinę pagalbą teikiančiose institucijose. 

Klinikinės psichologijos magistrantūros absolventai 

taip pat gali tęsti studijas psichologijos krypties 

doktorantūroje.

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinės studijos.

Į Klinikinės psichologijos magistrantūrą konkurso tvarka 

priimami tiktai asmenys, studijavę psichologiją kaip 

pagrindinę studijų kryptį ir įgiję psichologijos bakalauro 

laipsnį. Svarbiausi konkursinės eilės kriterijai – bakalauro 

darbo įvertinimas ir klinikinės psichologijos, asmenybės 

psichologijos bei psichologinio konsultavimo pažymių 

svertinis vidurkis. Stojamojo egzamino nėra. 

Suteikiamas laipsnis: Klinikinės psichologijos magistras.

ORGANIZACINĖS 
PSICHOLOGIJOS 
MAGISTRANTŪRA

Organizacinės psichologijos magistrantūros studijų 

programos tikslas – rengti psichologus, gebančius 

įvairaus tipo organizacijose spręsti psichologines 

problemas darbuotojo, darbo grupės ir organizacijos 

lygmenyse. Studijuojantys įgyja teorinių žinių apie 

organizacijų funkcionavimą ir valdymą, personalo 

atrankos, motyvavimo ir profesinio tobulėjimo principus, 

vadovavimą organizacijoms ir jo optimizavimo būdus. 

Studijų metu formuojami ir ugdomi profesiniai įgūdžiai: 

personalo valdymo, personalo atrankos, mokymo 

sistemos kūrimo ir įgyvendinimo, organizacijos vystymo 

ir permainų diegimo, problemų diagnozavimo ir 

sprendimo, kvalifikuotos psichologinės pagalbos darbo 

ir asmeniniais klausimais teikimo. 

Programą baigę absolventai gali dirbti psichologais 

valstybinėse ir verslo organizacijose arba imtis privačios 

organizacijų konsultavimo praktikos, taip pat tęsti 

studijas psichologijos krypties doktorantūroje. 

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinės studijos.

Į Organizacinės psichologijos magistrantūrą konkurso 

tvarka priimami tiktai asmenys, studijavę psichologiją 

kaip pagrindinę studijų kryptį ir įgiję psichologijos 

bakalauro laipsnį. Svarbiausi konkursinės eilės 

kriterijai – bakalauro darbo įvertinimas ir organizacinės 

psichologijos, asmenybės psichologijos bei socialinės 

psichologijos pažymių svertinis vidurkis. Stojamojo 

egzamino nėra.

Suteikiamas laipsnis: Organizacinės psichologijos 

magistras.























PSICHOLOGIJOS 
MAGISTRANTŪRA
edukacinės psichologijos šaka

Psichologijos magistrantūros Edukacinės psichologijos 

šaka skirta psichologijos bakalaurams, siekiantiems 

išmokti teikti psichologines paslaugas kiekvienam 

asmeniui įvairiose mokymo ir mokymosi sistemos 

organizacijose, spręsti problemas, susijusias su vaikų ir 

jaunuolių psichosocialine raida. 

Programą baigę absolventai įgyja teisę dirbti švietimo 

sistemos įstaigose, jų valdymo institucijose, mokymo 

organizacijose, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, 

taip pat įvairiose institucijose, kur reikalingas 

besimokančiųjų, ypač – vaikų ir paauglių, – psichologinis 

konsultavimas ir įvertinimas. 

Edukacinės psichologijos programa yra gilinamoji, o 

magistro laipsnis, įgytas baigus šios programos studijas, 

suteikia galimybę tapti profesionaliu psichologu, taip pat 

tęsti studijas psichologijos krypties doktorantūroje.

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinės studijos. 

Į Edukacinės psichologijos magistrantūrą konkurso 

tvarka priimami tiktai asmenys, studijavę psichologiją 

kaip pagrindinę studijų kryptį ir įgiję psichologijos 

bakalauro laipsnį. Svarbiausi konkursinės eilės 

kriterijai – bakalauro darbo įvertinimas ir pedagoginės 

psichologijos, asmenybės psichologijos bei 

psichologinio įvertinimo ir testavimo pažymių 

svertinis vidurkis. Išlaikiusiems dalykus anomalios 

raidos psichologija ir gerontopsichologija, skiriamas 

papildomas balas. Stojamojo egzamino nėra.

Suteikiamas laipsnis: Psichologijos magistras.

PSICHOLOGIJOS 
MAGISTRANTŪRA
Sveikatos psichologijos šaka

Psichologijos magistrantūros Sveikatos psichologijos 

šaka skirta siekiantiems pritaikyti psichologijos žinias 

ligų prevencijai ir gydymui, sveikatos puoselėjimui 

bei stiprinimui, sveikatos ir ligų psichologinių veiksnių 

identifikavimui, taip pat sveikatos apsaugos sistemos 

tobulinimui. 

Programą baigę absolventai įgyja teisę dirbti įvairiose 

sveikatos priežiūros sistemos įstaigose (pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigose, klinikose, reabilitacijos 

centruose, sveikatos ugdymo centruose ir pan.), 

švietimo įstaigose (vaikų darželiuose, mokyklose, 

kitose ugdymo įstaigose), socialinės globos ir rūpybos 

institucijose, krizių centruose. 

Sveikatos psichologijos specializacijos programa 

yra gilinamoji, o magistro laipsnis, įgytas baigus 

šios programos studijas, suteikia galimybes tapti 

profesionaliu psichologu, taip pat tęsti studijas 

psichologijos krypties doktorantūroje. 

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinės studijos. 

Į Sveikatos psichologijos magistrantūrą konkurso tvarka 

priimami tiktai asmenys, studijavę psichologiją kaip 

pagrindinę studijų kryptį ir įgiję psichologijos bakalauro 

laipsnį. Svarbiausi konkursinės eilės kriterijai – bakalauro 

darbo įvertinimas ir klinikinės psichologijos, asmenybės 

psichologijos, sveikatos psichologijos pažymių svertinis 

vidurkis. Stojamojo egzamino nėra.

Suteikiamas laipsnis: Psichologijos magistras.



























TEISĖS PSICHOLOGIJOS 
MAGISTRANTŪRA

Teisės psichologijos magistrantūros studijų programa 

yra tarpdalykinė programa, jungianti psichologijos 

studijas su teisės, sociologijos ir kriminologijos 

problematika. Teisės psichologijos  programa  skirta 

studentams, siekiantiems taikyti psichologijos žinias 

tiriant nusikaltimus, atliekant teismo psichologinę 

ekspertizę, kuriant ir įgyvendinant įvairias nusikaltimų 

bei asocialaus elgesio prevencijos programas, 

organizuojant ir dirbant resocializacijos darbą, 

konsultuojant nusikaltimų aukas ir teisėtvarkos 

pareigūnus. 

Programą baigę absolventai įgyja teisę dirbti įvairiose 

teisėtvarkos sistemos institucijose, akademinėse, 

valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose. 

Teisės psichologijos programa yra plečiamoji, o 

magistro laipsnis, įgytas baigus šios programos studijas, 

suteikia galimybes tapti profesionaliu psichologu, taip 

pat tęsti studijas psichologijos krypties doktorantūroje.

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinės studijos.

Į Teisės psichologijos magistrantūrą konkurso tvarka 

priimami tiktai asmenys, studijavę psichologiją kaip 

pagrindinę studijų kryptį ir įgiję psichologijos bakalauro 

laipsnį. Svarbiausi konkursinės eilės kriterijai – bakalauro 

darbo įvertinimas ir socialinės psichologijos, asmenybės 

psichologijos ir klinikinės psichologijos pažymių svertinis 

vidurkis. Stojamojo egzamino nėra.

Suteikiamas laipsnis: Psichologijos magistras.













SOCIALINĖS POLITIKOS 
MAGISTRANTŪRA

Ši programa sukurta atsižvelgiant į augantį socialinės 
politikos vaidmenį ir būtinybę gilinti specialistų pasirengimą 
analizuoti, rengti, priimti socialinės politikos sprendimus, 
vertinti šių sprendimų galimą bei realų poveikį socialinio 
darbo ir socialinės apsaugos sistemoms, įvairių 
socialinių grupių gyvenimo kokybei. Socialinės politikos 
magistrantūros studijų programos pagrindiniai tikslai yra 
derinti socialinės politikos teorines žinias su praktiniu jų 
pritaikymu šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje ir tarptautinėje 
erdvėje, ugdyti gebėjimus pažinti socialines problemas, 
rengti ir profesionalų bendruomenei bei visuomenei pateikti 
socialinės politikos sprendimus, organizuoti jų įgyvendinimą, 
taikyti šiuolaikinius socialinės politikos rezultatų analizės 
metodus, vadovauti socialiniams projektams ir juos 
įgyvendinančioms institucijoms, inicijuoti socialinės plėtros 
priemones, jas organizuoti bei vadovauti jų vykdymui.

Socialinės politikos magistras gali dirbti labai 
plačiose, daug darbuotojų ir didelių finansinių išteklių 
reikalaujančiose srityse, tokiose kaip sveikatos ir socialinė 
apsauga, užimtumas ir pensijos, švietimas, miestų 
planavimas ir viešoji tvarka ir kt. Jis laukiamas socialinę 
politiką projektuojančiose politinėse, visuomeninėse, 
interesų grupes atstovaujančiose organizacijose ir tą 
politiką įgyvendinančiose viešosiose bei privačiose 
institucijose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. 

Studijų trukmė – 1,5 metų, forma – nuolatinės studijos.

Į Socialinės politikos magistrantūrą konkurso būdu 
priimami visų krypčių bakalaurai. Baigusiems Socialinio 
darbo studijas pridedami papildomi balai (5), o įgijusiems 
Socialinės pedagogikos bakalauro laipsnį – 3 balai. 

Magistro mokslinis tiriamasis darbas numato išankstinį 
svarbiausių socialinės politikos pagrindų reikalavimą. 
Įstojusiems kitų studijų krypčių magistrantams, 
neturintiems atitinkamų kompetencijų, bus sudarytos 
sąlygos išklausyti šiuos dalykus pagal atskirą Klausytojo 
sutartį. Kiekvienu individualiu atveju klausimą apie 
kompetencijų trūkumą sprendžia Studijų programos 
komitetas. 

Suteikiamas laipsnis: Socialinės politikos magistras.















SOCIALINIO DARBO 
MAGISTRANTŪRA

Socialinio darbo magistrantūra skirta norintiems antrą kartą 
pasinerti į akademinę atmosferą, įgyti naujų kompetencijų 
socialinio darbo srityje, pasikeisti savo patirtimi ir idėjomis, 
praplėsti karjeros galimybes. Šią programą  tarptautiniai 
ekspertai įvertino kaip geriausią socialinio darbo 
magistrantūros programą Lietuvoje, ją vykdo savo srityje 
pripažinti, Lietuvoje gerai žinomi dėstytojai ir mokslininkai. 
Ypač laukiame jau turinčių socialinio darbo patirties, tvirtai 
apsisprendusių ir toliau dirbti sunkų, bet prasmingą darbą 
socialinės pagalbos srityje. Laukiame žingeidžių, atkaklių ir 
siekiančių profesinio tobulėjimo. 

Baigus Socialinio darbo magistrantūrą atsiveria du keliai – 
galima dirbti praktinį darbą arba siekti akademinės karjeros 
(stoti į doktorantūrą). Socialinio darbo magistrai geba ne tik 
teikti pagalbą klientams, tačiau ir vadovauti bei organizuoti, 
taip pat jie geba tyrinėti bei analizuoti. Vilniaus universiteto 
Socialinio darbo magistrai dažnai dirba vadovaujantį darbą 
valstybiniame arba nevyriausybiniame sektoriuose – 
jie vadovauja socialinės pagalbos organizacijoms ar jų 
padaliniams, dirba savivaldybėse, departamentuose, kur 
formuojama socialinių paslaugų politika, sprendžiami 
socialinio darbo profesijos klausimai.

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinės studijos. 
Magistrantūroje sudaroma individualaus studijų tempo 
galimybė, t.y. studijuojančiojo prašymu svarstomas 
magistrantūros studijų ištęsimo iki 3 m. planas. 

Į Socialinio darbo magistrantūrą konkurso būdu priimami 
visų krypčių bakalaurai. Baigusiems Socialinio darbo 
studijas pridedami papildomi balai (5), o įgijusiems 
Socialinės pedagogikos bakalauro laipsnį – 3 balai. 

Magistro mokslinis tiriamasis darbas numato išankstinį 
svarbiausių socialinio darbo pagrindų reikalavimą. 
Įstojusiems kitų studijų krypčių magistrantams, 
neturintiems atitinkamų kompetencijų, bus sudarytos 
sąlygos išklausyti šiuos dalykus pagal atskirą Klausytojo 
sutartį. Kiekvienu individualiu atveju klausimą apie 
kompetencijų trūkumą sprendžia Studijų programos 
komitetas. 

Suteikiamas laipsnis: Socialinio darbo magistras.













SOCIOLOGIJOS 
MAGISTRANTŪRA

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos 
sociologus, ne tik įsisavinusius šiuolaikinės socialinės 
teorijos, metodologijos žinias bei pasirengusius dirbti 
akademinį tyrimo darbą, bet ir turinčius praktinius 
žinių taikymo įgūdžius. Sociologijos magistras išmano 
sociologijos teoriją, informacijos rinkimo, duomenų 
apdorojimo bei analizės metodus ir instrumentarijų; 
geba savarankiškai projektuoti bei atlikti kokybinius ir 
kiekybinius socialinius tyrimus, sociologinę socialinių 
problemų ir institucijų projektavimo ekspertizę. 

Sociologijos magistras gali dirbti mokslo tiriamąjį darbą 
akademinėse institucijose; būti ekspertu politikos, teisės, 
ekonomikos, komunikacijų srityse; organizuoti ir atlikti 
taikomuosius tyrimus marketingo, viešojo administravimo, 
viešųjų ryšių ir reklamos srityse; dirbti pedagoginį darbą 
vidurinėse mokyklose ir kolegijose; rengti ir vykdyti 
socialinės ir edukacinės plėtros projektus.

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinės studijos. 
Magistrantūroje sudaroma individualaus studijų tempo 
galimybė, t.y. studijuojančiojo prašymu svarstomas 
magistrantūros studijų ištęsimo iki 3 m. planas.

Į Sociologijos magistrantūrą konkurso tvarka priimami 
asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį arba 
aukštojo universitetinio mokslo diplomą.

Konkursiniam balui svarbiausias diplomo priedėlio 
pažymių svertinis vidurkis. Stojantiesiems, turintiems 
įvertinimą iš sociologijos pagrindų (klasikinės ir 
šiuolaikinės sociologijos teorijos, kiekybiniai ir kokybiniai 
metodai sociologijoje arba jiems prilyginami dalykai) 
ir apgynusiems socialinių mokslų bakalauro darbą, 
pridedamas papildomas balas (iki 5). Papildomo balo dydį 
sprendžia fakulteto priėmimo komisija.  

Sociologijos magistro mokslinis tiriamasis darbas numato 
išankstinį svarbiausių sociologijos pagrindų reikalavimą. 
Įstojusiems kitų studijų krypčių magistrantams, neturintiems 
atitinkamų kompetencijų, bus sudarytos sąlygos išklausyti 
šiuos dalykus pagal atskirą Klausytojo sutartį. Kiekvienu 
individualiu atveju klausimą apie kompetencijų trūkumą 
sprendžia Studijų programos komitetas. 

Jei norite pasiteirauti dabartinių sociologijos studentų apie jų 
studijas, junkitės į VU sociologų bendruomenę, kurią rasite 
Facebooke arba www.sociologai.lt (Sociali sociologija) 

Suteikiamas laipsnis: Sociologijos magistras.



















SOCIOLOGIJOS IR 
KRIMINOLOGIJOS 
MAGISTRANTŪRA

Tai tarpkryptinė plečiamoji programa, kuri suteikia 
studentams šiuolaikinės sociologijos teorijos ir 
metodologijos, baudžiamosios teisės ir kriminologijos 
žinias, suformuoja kriminologinius analitinius ir praktinius 
įgūdžius, įskiepija nuovoką apie kriminologo profesinę 
etiką bei moralinius kriminologinio tyrimo principus, 
išmoko studentus suprasti socialinės kontrolės ir 
deviacijos problemas plačioje kultūrinėje perspektyvoje.

Įgiję Sociologinį ir kriminologinį išsilavinimą, absolventai 
gali dirbti teisėsaugos institucijose, policijos analitiniuose 
skyriuose, Vidaus reikalų ministerijoje, taip pat 
bausmių atlikimo sistemoje, įvairiose nevyriausybinėse 
organizacijose.

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinės studijos. 
Magistrantūroje sudaroma individualaus studijų tempo 
galimybė, t.y. studijuojančiojo prašymu svarstomas 
magistrantūros studijų ištęsimo iki 3 m. planas.

Į Sociologijos ir kriminologijos magistrantūrą konkurso 
tvarka priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro 
laipsnį arba aukštojo universitetinio mokslo diplomą.

Konkursiniam balui svarbiausias diplomo priedėlio 
pažymių svertinis vidurkis. Stojantiesiems, turintiems 
įvertinimą iš sociologijos pagrindų (klasikinės ir 
šiuolaikinės sociologijos teorijos, kiekybiniai ir kokybiniai 
metodai sociologijoje arba jiems prilyginami dalykai) 
ir apgynusiems socialinių mokslų bakalauro darbą, 
pridedamas papildomas balas (iki 5). Papildomo balo dydį 
sprendžia fakulteto priėmimo komisija. 

Sociologijos ir kriminologijos magistrantūros mokslinis 
tiriamasis darbas numato išankstinį svarbiausių sociologijos 
pagrindų reikalavimą. Įstojusiems kitų studijų krypčių 
magistrantams, neturintiems atitinkamų kompetencijų, bus 
sudarytos sąlygos išklausyti šiuos dalykus pagal atskirą 
Klausytojo sutartį. Kiekvienu individualiu atveju klausimą 
apie kompetencijų trūkumą sprendžia Studijų programos 
komitetas. 

Jei norite pasiteirauti dabartinių sociologijos ir 
kriminologijos studentų apie jų studijas, junkitės į VU 
sociologų bendruomenę, kurią rasite Facebooke arba  
www.sociologai.lt (Sociali sociologija). 

Suteikiamas laipsnis: Sociologijos magistras.

















EDUKOLOGIJOS 
MAGISTRANTŪRA

Edukologijos magistrantūros tikslas – parengti 
kompetentingus edukologijos tyrinėtojus tolesnei 
mokslinei veiklai ir doktorantūros studijoms, o taip 
pat aukštos kompetencijos specialistus-praktikus 
įvairaus tipo ugdymo įstaigoms ir švietimo institucijoms. 
Ši magistrantūra laukia visų, kurie yra formaliojo 
ar neformaliojo švietimo sistemos dalyviai  ir dėl 
konkurencijos bei poreikio tobulėti siekia magistro 
išsilavinimo, taip pat tų, kurie norėtų būti aktyviais 
švietimo kultūros kūrėjais teorinėje ar praktinėje plotmėje.

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinės studijos. 
Magistrantūroje sudaroma individualaus studijų tempo 
galimybė, t.y. studijuojančiojo prašymu svarstomas 
magistrantūros studijų ištęsimo iki 3 m. planas. 

Toks studijų organizavimas ypač palankus tiems, kurie 
jau dirba švietimo įstaigų vadovais bei administratoriais ir 
siekia įgyti švietimo administratoriaus specializaciją; dirba 
vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose švietimo 
politikos formavimo ir analizės srityje, bet neturi tam 
tinkamo išsilavinimo; dirba švietimo įstaigų darbuotojais 
kituose respublikos miestuose ir dėl konkurencijos bei 
poreikio tobulėti siekia magistro išsilavinimo; dirba švietimo 
sistemoje ir siekia mokslinės veiklos, bet turi tik pirmos 
pakopos diplomą; dirba neuniversitetinėse aukštosiose 
mokyklose neturėdami pakankamos kvalifikacijos.

Konkursinė eilė sudaroma atsižvelgiant į diplomo priedėlio 
pažymių svertinį vidurkį ir baigiamojo darbo gynimo 
pažymį.  

Edukologijos magistro mokslinis tiriamasis darbas 
numato išankstinį ugdymo teorinių pagrindų reikalavimą. 
Įstojusiems, neturintiems atitinkamų kompetencijų, bus 
sudarytos sąlygos išklausyti šiuos dalykus pagal atskirą 
Klausytojo sutartį. Klausimą dėl būtinumo išklausyti 
papildomų dalykų sprendžia Studijų programos komitetas.

Suteikiamas laipsnis: Edukologijos magistras.















SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS 
MAGISTRANTŪRA

Specialiosios pedagogikos (edukologijos krypties) 
magistrantūros studijų pagrindinis tikslas – suteikti 
studijuojantiesiems teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, 
aprėpiančių svarbiausias specialiosios psichologijos 
ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo sritis: 
psichopedagoginį įvertinimą, sutrikimų, negalių ir jų 
sukeltų specialiųjų poreikių aptikimą, sutrikusios raidos 
asmenų psichikos ir elgesio savumus, pedagoginės 
pagalbos priemones ir pan. Numatytos kelios vidinės 
specializacijos pagal pasirenkamus dalykus, magistro 
darbą ir praktikos vietą. 

Baigusieji specialiosios pedagogikos studijų programą 
gali dirbti specialiosios pedagogikos konsultantais ir 
mokytojais bendrojo lavinimo bei specialiosiose ugdymo 
įstaigose, asmens įvertinimo specialistais pedagoginėse 
psichologinėse, neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
bei ankstyvosios intervencijos komandose, sveikatos 
priežiūros ir globos įstaigose, dienos centruose 
specialiųjų poreikių asmenims. Specialiosios pedagogikos 
magistrantūros absolventai studijas gali tęsti edukologijos 
krypties doktorantūroje. 

Studijų trukmė – 2 metai, studijų forma – nuolatinės 
studijos, vykstančios pagal sesijinį tvarkaraštį (kasmet  
2 sesijos po 2-3 savaites).

Priimami visų studijų krypčių bakalaurai arba aukštojo 
universitetinio mokslo diplomą turintys asmenys. Pirmumo 
teisė teikiama asmenims, jau turintiems pedagogo 
profesinę kvalifikaciją ir pedagoginės veiklos patirtį. 
Konkursinė eilė sudaroma atsižvelgiant į diplomo priedėlio 
pažymių svertinį vidurkį ir baigiamojo darbo gynimo 
pažymį. 

Suteikiamas laipsnis: Edukologijos magistras, specialiojo 

pedagogo profesinė kvalifikacija.
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