
VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJOS JAU IR ŠIAULIUOSE!

Rinkis
kūno kultūros

ir sporto
pedagogikos

studijų programą 
VU Šiaulių akademijoje!

Studijų trukmė: 4 metai

Studijų programos apimtis: 240 kreditų

Studijų forma: nuolatinės studijos 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: ugdymo 
mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija

Specializacijos: vaikų sportinis ugdymas, 
suaugusiųjų laisvalaikio sportas

Konkursinio balo sandara:

Studijuoti kūno kultūros ir sporto 
pedagogiką VU Šiaulių akademijoje 
verta, nes:

Bendrabutis
Tarptautinis mobilumas

Stipendijos
Finansinė parama studentams su negalia

Studijų aplinka

P. Višinskio g. 38, 
LT-76352, Šiauliai
Tel.: (8 41) 595 800
El. paštas info@sa.vu.lt 
www.sa.vu.lt 

Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademijos 
Studijų skyrius 
El. p. studijuok@sa.vu.lt, 
tel. nr. 8 41 595 755.

Vilniaus universiteto 
Studentų paslaugų 
ir karjeros skyrius
El. p. konsultavimas@
vu.lt, tel. nr. 8 5 219 3144. 

•	 Facebook
•	 Instagram
•	 Youtube

Priėmimo klausimais konsultuoja: VU Šiaulių akademija Socialiniai tinklai:

Naudingos nuorodos!

Kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų 
programos tikslas – rengti fizinio ir sportinio 
ugdymo specialistus, gebančius formuoti fizinio 
aktyvumo ir sveikatingumo įpročius visam gyve-
nimui bei šiuolaikiškai planuoti ir organizuoti 
fizinio ugdymo procesą.

Sporto pasiekimai 0,4 

Biologija arba 
matematika, arba 
užsienio kalba

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,2

Bet kuris dalykas, 
nesutampantis su 
kitais dalykais

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,2

Lietuvių kalba ir 
literatūra

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,2 

SVARBU! Stojant į kūno kultūros ir sporto pedagogikos 
studijų programą yra privalomas motyvacijos įvertinimas• siekiant studentams suteikti galimybę gilintis į 

pasirinktą sritį, programoje realizuojamos dvi spe-
cializacijos: Vaikų sportinis ugdymas ir  Suaugusiųjų 
laisvalaikio sportas;
• platus praktikų vietų tinklas Lietuvoje ir užsienyje; 
praktikos atliekamos ugdymo, sporto bei sveikatin-
imo įstaigose, centruose ir pan.;        
• didelės galimybės tarptautinio mobilumo studi-
joms ir praktikai;
• absolventai galės dirbti bendrojo ugdymo 
mokyklose, neformaliojo švietimo institucijose, 
sveikatos ir sporto klubuose, visuomeninėse ir 
nevyriausybinėse organizacijose, rekreacinio lais-
valaikio sporto institucijose, taip pat galės plėtoti 
privatų verslą;
• šias studijas baigęs asmuo įgis leidimą dirbti 
fizinio aktyvumo, sporto specialistu, instruktoriumi. 

Tikslinė 300 € stipendija įstojusiems į 
valstybės finansuojamą vietą!
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