
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIKA IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 

Studijos, turintiems auštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, ir norintiems įgyti kitą 

bakalauro laipsnį. Universiteto nustatyta tvarka įskaitomi kai kurie studijų rezultatai (dalykai). 

Studijų programa Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Padalinys  Edukologijos institutas 

Krypčių grupė Ugdymo mokslai 

Studijų kryptis Pedagogika 

Kvalifikacinis laipsnis Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas 

Studijų programos apimtis kreditais ir 

trukmė metais 

210 kreditų, 3,5 metų 

Studijų apimtis kreditais ir trukmė metais, 

kai įskaitomi studijų rezultatai (dalykai) 

150 kreditų, 2,5 metų 

Studijų forma Nuolatinės studijos (tvarkaraštis sesijinis) 

Metinė studijų kaina 3524 Eur 

  

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

specialistą, išmanantį vaiko ugdymo(si) procesą, gebantį kritiškai reflektuoti pedagoginę patirtį bei 

kūrybiškai planuoti ir organizuoti profesinę veiklą, prisiimant atsakomybę už vaiko gerovę, 

socialinę integraciją, partnerystės plėtojimą ugdymo institucijos viduje ir išorėje. Programos 

absolventai turi  filosofinių, vadybos, socialinių, pedagoginių ir kitų žinių, į vaiką orientuoto 

ugdymo kompetencijų, geba ugdymą prognozuoti, modeliuoti, vertinti, dirbti su tėvais, 

bendruomene, rengti vaiką mokyklai. 

  

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studijų programą studijuoti 

VU Šiaulių akademijoje verta, nes: 

• studijų procesas organizuojamas taikant inovatyvius studijų metodus, išmaniąsias 

technologijas, užtikrinant lanksčias studijų sąlygas; 

• studijos grindžiamos tarptautine pedagogine patirtimi; 

• sudaromos sąlygos pedagogines praktikas atlikti geriausiose Lietuvos ir užsienio ugdymo 

įstaigose; 

• aukštas programos absolventų įsidarbinimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojais lygis;   

• absolventai gali dirbti valstybiniame ir privačiame sektoriuje veikiančiose ugdymo 

įstaigose Lietuvoje ar užsienyje.  

  

Absolventai dirba: 

• ikimokyklinio ugdymo mokytojais ikimokyklinio ugdymo įstaigose;  

• priešmokyklinio ugdymo mokytojais ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose.   

 

Priėmimo sąlygos: 

• priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą. 

 
PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Dokumentų pateikimo vieta, 

laikas 

Vilniaus universiteto priėmimo į studijas internetinėje stojančiųjų 

aptarnavimo sistemoje (ISAS): https://is.vu.lt/pls/pst/isas.register 

Birželio 1 d. – rugpjūčio 24 d. 

Stojimo dokumentų sąrašas 1. ISAS pateikiamas prašymas dalyvauti priėmime į podiplomines 

studijas bei pateikiama informacija apie asmens duomenis, apie baigtą 

mokyklą ir turimą diplomą; 

2. ISAS patalpinami šie skenuoti dokumentai: 

https://is.vu.lt/pls/pst/isas.register


o Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (paso arba asmens 

tapatybės kortelės); 

o Dokumentas, įrodantis pavardės keitimą, jei ne visi pateikti 

dokumentai yra ta pačia pavarde; 

o Auštojo mokslo diplomas ir priedėlio (priedo) dokumentai; 

o Stojamosios įmokos kvitas (kopija). 

Jei pateikta informacija atitinka stojančiajam keliamus reikalavimus, 

stojantysis kviečiamas studijuoti ir su juo bus sudaroma studijų sutartis.  

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Kontaktai studijuok@sa.vu.lt  

erika.masiliauskiene@sa.vu.lt (dėl studijų programos turinio) 

tel. 8 41 595755 

Kita papildoma informacija Daugiau informacijos apie studijas rasite čia: 

https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/studijos-kolegiju-ir-kitu-universitetu-

absolventams/sutrumpintos-ir-dalines-studijos  
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