
Verta, nes:

Karjeros galimybėsKriminologija nagrinėja nusikaltimus ir kitus visuomenės normų 
pažeidimus plačiame socialiniame kontekste, analizuoja veiks-
nius, turinčius įtakos nusikalstamam ir deviaciniam elgesiui, 
tiria, kaip visuomenė reaguoja į socialinių normų pažeidimus ir 
pažeidėjus, nustato nusikalstamo elgesio kontrolės ir prevencijos  
gaires. 
 
Lietuvos kriminologijos mokslo ekspertai ir teisėsaugos specialis-
tai pabrėžia itin svarbų kriminologinių tyrimų rezultatų taikymą 
praktikoje, formuojant baudžiamosios justicijos politiką, anali-
zuojant kriminogeninius veiksnius, rengiant nusikaltimų prevenci-
jos programas ir kitus strateginius dokumentus. 
 
Studijų metu studentai įgis ne tik kriminologijos, bet ir artimų jai 
dalykų – sociologijos, teisės, psichologijos ir kitų mokslų žinių pa-
grindus ir gebės įgytas žinias pritaikyti vykdant kriminologinius 
tyrimus akademinėse institucijose, dirbant praktinį darbą teisė-
saugoje, valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose 
ir privačiame sektoriuje

studijų programoje integruotos kriminologijos, sociologijos, 
teisės ir psichologijos mokslų žinios, suteikiami kitų kriminolo-
gijai giminingų dalykų pagrindai;

itin daug dėmesio skiriama žinių ir analitinių įgūdžių taikymui 
praktikoje;

dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai: savo srities specialistai, 
žymūs Lietuvos kriminologai, teisininkai, sociologai ir psicho-
logai, turintys dėstymo praktikos įvairiuose Lietuvos ir Vakarų 
Europos universitetuose;

studijų programa yra pirma ir vienintelė Lietuvoje – tokių stu-
dijų nėra nei Baltijos šalyse, nei daugelyje kitų Rytų ir Vidurio 
Europos šalių. 

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

3,5 metų
Nuolatinės 
studijos

Studijų
forma

Kriminologija

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

Egzaminai Egzaminai arba metiniai pažymiai

Matem
atik

a

Ist
orij

a
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. GERIAUSIŲ 
PASAULIO UNIVERSITETŲ

Filosofijos
fakultetas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus 
reikalų ministerijos

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departa- 
mentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kalėjimų departamentas prie  Teisingumo ministerijos

Specialiųjų tyrimų tarnyba

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos

ministerijose;

savivaldybėse;

nevyriausybinėse organizacijose.

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

Įvadas į studijas ir kriminologo profesija 5.0

Sociologijos įvadas 5.0

Psichologijos įvadas 5.0

Įvadas į teisinę sistemą 5.0

Aukštosios matematikos pagrindai 
socialiniams mokslams 5.0

Filosofijos įvadas 5.0

2 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Deviacijų sociologija 5.0

Deviacijų psichologija 5.0

Įvadas į baudžiamąją justiciją I dalis 5.0

Ekonomikos pagrindai 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Profesionalios anglų kalbos  
kriminologijoje pagrindai / Policijos veikla / 
Migracijos procesai 

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

3 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Kriminologija 5.0

Teisės ir nusikaltimų tyrimo psichologija 5.0

Įvadas į baudžiamąją justiciją II dalis 5.0

Socialiniai tyrimai kriminologijoje 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Terorizmas / Medijos ir nusikaltimai / Nusikalti-
mai elektroninėje erdvėje / Žmogaus teisės ir 
socialinis darbas

5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

4 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Klasikinės kriminologijos teorijos 5.0

Teisėsaugos pareigūnų psichologija 5.0

Nepilnamečių nusikalstamas elgesys ir teisinė 
atsakomybė

5.0

Duomenų analizė kokybiniuose tyrimuose 5.0

Dalyko pavadinimas Kreditai

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Korupcijos socialinės problemos / Informaciniai 
ištekliai kriminologijoje / Viktimologija / Spren-
dimo priėmimo psichologija / Lietuvos krimi-
nologijos istorija / Bendrojo universiteto lavinimo 
moduliai

5.0

5 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Šiuolaikinės kriminologijos teorijos 5.0

Psichikos sveikata ir sutrikimai  
baudžiamosios justicijos sistemoje

5.0

Baudžiamosios atsakomybės realizavimo pagrin-
dai

5.0

Taikomoji kriminologija ir baudžiamoji justicija 5.0

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Lyginamoji kriminologija / Subkultūrų so-
ciologija / Medijų publikacijų analizė / Įvadas į 
baudžiamąją politiką / Bausmių taikymo psi-
chologija / Vietos savivaldos socialinė politika

5.0

6 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Bausmių sociologija 5.0

Socialinių įgūdžių lavinimas 5.0

Bausmių vykdymo teisiniai ir  
kriminologiniai pagrindai

5.0

Kursinis darbas 5.0

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Geografinė kriminologija / Kritinė ir kultūrinė 
kriminologija / Kriminologinių projektų rengimas 
ir vykdymas / Teisėsaugos institucijų viešoji  
komunikacija

5.0

7 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 30.0

Profesinė praktika 15.0

Bakalauro baigiamasis darbas 15.0


