
Verta, nes:

Karjeros galimybės

„Vilniaus universitetas man buvo ir yra studijų Meka Lietuvoje, 
be to, jame – didžiausia įvairių specialybių pasiūla. Čia gautų 
žinių pakako toliau studijuoti Vakaruose. Universitetinis išsilavi-
nimas – universalus ir labai reikalingas tam, kad nebūtum siaurų 
pažiūrų.“

Psichologijos bakalauras išmano individų pažintinius  
gebėjimus, emocijas, asmens savybes ir tarpusavio santy- 
kius, grupės ir visuomenės psichologinius dėsningumus, geba 
atlikti psichologinius tyrimus, vadovaujasi psichologo etika 
pagrįstomis profesinėmis vertybėmis.

Aistė Žemaitytė,
Lietuvos olimpinio sporto centro ir bioklinikos „Biofirst“ psi-
chologė, mokslinių straipsnių autorė

*Turinčius aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bet kurios studijų krypties) kviečiame studijuoti psichologiją nuolatine-sesijine studijų forma, kai kasmet rengiama 
po dvi sesijas, kurių kiekviena trunka apie 4 intensyvias auditorinių užsiėmimų savaites. Priėmimas į psichologiją turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą vykdo-
mas ne bendrojo priėmimo, o tiesioginio priėmimo tvarka. Priėmimas vyksta į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Įstojusiems įskaitomi užsienio kalbos, laisvojo 
pasirinkimo ir bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (apie 40 kr.), todėl metinė studijų kaina sumažėja apie ketvirtadalį.

šalyje yra aukštas psichologinių paslaugų poreikis;

dėsto geriausi Lietuvos psichologijos teoretikai ir praktikai;

galima rinktis gretutines studijas;

studijų kokybės vertinimo centras studijų programą įvertino 
aukščiausiais balais;

baigęs magistrantūros pakopos psichologijos studijas, į kurias 
priimami tik turintys psichologijos bakalauro laipsnį, galėsi 
tapti savarankiškai praktikuojančiu psichologu.

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

Filosofijos
fakultetas

dirbti švietimo, socialinės rūpybos srityse, pramonėje, 
žiniasklaidoje, informacinėse agentūrose, rinkodaros 
ir valdymo institucijose; 

siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudo-
jamos ne tik psichologijos žinios ir bendrieji įgūdžiai, 
bet ir įvairūs kiti gebėjimai.

Lietuvoje pagal darbo sutartis dirbantys absolventai  
praėjus 6 mėn. po studijų baigimo
Tęsiantys studijas magistrantūros pakopoje, savarankiškai  
dirbantys Lietuvoje, išvykę studijuoti / dirbti į užsienį ar kt.

50% 50%

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 25.0

Aukštoji matematika ir statistinė duomenų 
analizė

5.0

Neuroanatomija ir neurofiziologija 6.0

Pažinimo psichologija I/II 7.0

Psichologijos studijų įvadas 4.0

Užsienio kalba I/II 3.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

2 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Evoliucinė psichologija 5.0

Pažinimo psichologija II/II 10.0

Užsienio kalba II/II 5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai 5.0

3 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 15.0

Asmenybės psichologija 7.0

Raidos psichologija I/II 3.0

Socialinė psichologija 5.0

Pasirenkamieji dalykai 15.0

Bendravimo psichologija / Estetika / Etika / Logi-
ka / Motyvacija / Pažinimas ir kultūra / Social-
inė antropologija / Socialinė politika / Sporto 
psichologija / Vadyba

5.0

4 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Emocijos 5.0

Kursinis darbas 4.0

Psichologijos istorija 5.0

Raidos psichologija II/II 6.0

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Egzistencinė ir gyvenimo filosofija / Grupių 
psichologija / Miego ir sapnų psichologija / Psi-
chofiziologijos įvadas / Reklamos psichologija /  
Tarpkultūrinė psichologija / Teisės pagrindai / 
Žiniasklaidos ir interneto psichologija

5.0

5 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Daugiamatės statistikos metodai 5.0

Psichologijos tyrimo metodai 10.0

Psichologinis įvertinimas ir testavimas 5.0

Dalyko pavadinimas Kreditai

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Bendravimo psichologija / Etika / Kūrybos psi-
chologija / Lyčių psichologija / Motyvacija /  
Paauglių ir jaunimo psichologija / Pažinimas 
ir kultūra / Socialinė antropologija / Sporto 
psichologija / Šeimos psichologija / Verslo psi-
chologija

5.0

6 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Klinikinė psichologija 5.0

Kursinis darbas 5.0

Organizacinė psichologija 5.0

Teisės psichologijos įvadas 5.0

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Anomalios raidos psichologija / Gerontopsi-
chologija / Grupių psichologija / Kokybiniai tyri-
mo metodai / Kūnas ir psichika / Miego ir sapnų 
psichologija / Politikos psichologija / Psichiatri-
jos įvadas / Psichofiziologijos įvadas / Reklamos 
psichologija / Socialiniai projektai ir programos /  
Tarpkultūrinė psichologija / Žiniasklaidos ir inter-
neto psichologija

5.0

7 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Bakalauro darbo projektas 2.0

Edukacinė psichologija 5.0

Psichologinis konsultavimas 5.0

Psichologo profesinė etika 3.0

Sveikatos psichologija 5.0

Pasirenkamieji dalykai 10.0

Kūrybos psichologija / Lyčių psichologija / 
Paauglių ir jaunimo psichologija / Psichikos 
sveikatos politika / Šeimos psichologija / Verslo 
psichologija

5.0

8 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: psi-
chologija)

10.0

Mokomoji praktika 15.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Anomalios raidos psichologija / Gerontopsi-
chologija / Kokybiniai tyrimo metodai / Kūnas ir 
psichika / Politikos psichologija / Psichiatrijos 
įvadas / Socialiniai projektai ir programos / Tai-
komoji kognityvioji psichologija

5.0


