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PRIĖMIMAS Į PAPILDOMĄSIAS, PODIPLOMINES IR DALYKO MODULIO/  PEDAGOGINIŲ 

SPECIALIZACIJŲ STUDIJAS ŠIAULIŲ AKADEMIJOJE* 

 

per Vilniaus universiteto internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (ISAS): 

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

 

PAPILDOMOSIOS STUDIJOS (Šiaulių akademija) 

Studijų programos rūšis: Papildomosios 

Studijų forma: Nuolatinė 

Tvarkaraščio tipas: Sesijinis 

 

Studijų programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Studijų 

kryptis 

Studijų 

kaina 

1 

kredito 

kaina 

Studijų 

trukmė 

Priėmimo 

terminas 

Minimalus 

studijų vietų 

skaičius  

grupėje 

Edukologija (30 

kreditų) – baigę ugdymo 

mokslų krypčių grupės 

profesines bakalauro 

studijas. Studijos vyks 

Šiauliuose. 

6211MX033 Edukologija 857 28,57 1 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d.  
8 

Edukologija (60 

kreditų) – baigę kitos 
krypčių grupės nei 

ugdymo mokslai 

universitetines studijas. 

Studijos vyks Šiauliuose. 

6211MX033 Edukologija 1714 28,57 1 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d.  

Ekonomika (30 

kreditų) – baigę verslo ir 

viešosios vadybos krypčių 

grupės, ekonomikos 
krypties profesines 

bakalauro studijas. 

Studijos vyks Šiauliuose. 

6211JX082 Ekonomika 657 21,90 1 

semestras 

(rudens / 

pavasario) 

Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 

(rudens 

semestro 

studijoms) 

 

Gruodžio 1 d. – 

sausio 24 d. 
(pavasario 

semestro 

studijoms) 

10 – rudens 

semestro 

priėmimui 

 

10 – 

pavasario 

semestro 

studijoms 

Ekonomika (60 

kreditų) – baigę kitų 

krypčių, nei ekonomikos, 

verslo ir viešosios 

vadybos, universitetines 
studijas. Studijos vyks 

Šiauliuose. 

6211JX082 Ekonomika 1314 21,90 1 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 

Gamtinių sistemų 

valdymas (30 kreditų) 
– baigę profesines 

bakalauro studijas ar 

matematikos mokslų, 

informatikos mokslų, 

socialinių mokslų, teisės, 

verslo ir viešosios vadybos 

(išskyrus L02 Vadyba, L07 

Viešasis administravimas, 

L08 Turizmas ir poilsis 

6213DX002 Ekologija 857 28,57 1 

semestras 

(rudens / 

pavasario) 

Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 

(rudens 

semestro 

studijoms) 

 

Gruodžio 1 d. – 

sausio 24 d. 

(pavasario 

semestro 
studijoms) 

6 – rudens 

semestro 

studijoms 

 

 

6 – 

pavasario 

semestro 

studijoms 

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


Studijų programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Studijų 

kryptis 

Studijų 

kaina 

1 

kredito 

kaina 

Studijų 

trukmė 

Priėmimo 

terminas 

Minimalus 

studijų vietų 

skaičius  

grupėje 

kryptis), humanitarinių 

mokslų, menų studijų 

krypčių grupių 

universitetines studijas. 

Studijos vyks Šiauliuose. 

Matematika (30 

kreditų) – baigę kitos 

krypties universitetines 

studijas. Studijos vyks 

Šiauliuose. 

6121AX010 Matematika 857 28,57 1 

semestras 
(rudens / 

pavasario) 

Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 
(rudens 

semestro 

studijoms) 

 

Gruodžio 1 d. – 

sausio 24 d. 

(pavasario 

semestro 

studijoms) 

6 – rudens 

semestro 
priėmimui 

 

6 – 

pavasario 

semestro 

studijoms 

Matematika (60 
kreditų) – baigę 

kolegines studijas ir įgiję 

informatikos, inžinerijos, 

technologijų arba fizinių 

mokslų profesinio 

bakalauro kvalifikacinį 

laipsnį. Studijos vyks 

Šiauliuose. 

6121AX010 Matematika 1714 28,57 1 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d.  

Socialinis darbas (30 

kreditų) – baigę 

socialinio darbo krypties 

profesinio bakalauro 

studijas. Studijos vyks 

Šiauliuose. 

6281JX006 Socialinis 

darbas 

657 21,90 1 

semestras 
(pavasario) 

Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 
(rudens 

semestro 

studijoms) 

 

Gruodžio 1 d. – 

sausio 24 d. 

(pavasario 

semestro 

studijoms) 

10 – rudens 

semestro 
priėmimui 

 

10 – 

pavasario 

semestro 

studijoms 

(jei nebūtų 

susidariusi 

studentų 

grupė rudens 

semestro 

studijoms) 

Socialinis darbas (60 
kreditų) – baigę slaugos 

ir akušerijos, sociologijos, 

psichologijos krypčių, 

verslo ir viešosios vadybos 

bei ugdymo mokslų studijų 

krypčių grupių 

universitetines studijas. 

Studijos vyks Šiauliuose. 

6281JX006 Socialinis 

darbas 

1314 21,90 1 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 

Specialioji pedagogika 

(30 kreditų) - baigę 

ugdymo mokslų krypčių 

grupės profesinio 

bakalauro ir universitetines 

studijas. Studijos vyks 

Šiauliuose. 

6121MX042 Pedagogika 857 28,57 1 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 
8 

Viešasis valdymas (30 
kreditų) – baigę 

universitetines kitos 

krypties, nei verslo ir 

viešosios vadybos studijų 

krypčių grupės, teisės, 

edukologijos, ekonomikos, 

politikos mokslų, 

sociologijos, socialinio 

6211LX078 Viešasis 

administra-

vimas 

657 21,90 1 

semestras 

(pavasario) 

Gruodžio 1 d. – 

sausio 24 d. 

10 – rudens 

semestro 

priėmimui 
 

10 – 

pavasario 

semestro 

studijoms 

(jei nebūtų 



Studijų programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Studijų 

kryptis 

Studijų 

kaina 

1 

kredito 

kaina 

Studijų 

trukmė 

Priėmimo 

terminas 

Minimalus 

studijų vietų 

skaičius  

grupėje 

darbo, komunikacijos, 

visuomenės saugumo 

studijų krypčių, studijas. 

Studijos vyks Šiauliuose. 

susidariusi 

studentų 

grupė rudens 

semestro 

studijoms) Viešasis valdymas (60 
kreditų) – baigę verslo ir 

viešosios vadybos studijų 

krypčių grupių bei teisės, 

edukologijos, ekonomikos, 

politikos mokslų, 

sociologijos, socialinio 

darbo, komunikacijos, 

visuomenės saugumo 

studijų krypčių profesinio 
bakalauro studijas. 

Studijos vyks Šiauliuose. 

6211LX078 Viešasis 

administra-

vimas 

1314 21,90 1 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 

Vadyba (30 kreditų) – 
baigę verslo ir viešosios 

vadybos studijų krypčių 

grupės ar ekonomikos 

krypties profesinio 

bakalauro studijas. 

Studijos vyks Šiauliuose. 

6211LX077 Vadyba 657 21,90 1 

semestras 

(rudens / 

pavasario) 

Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 

(rudens 

semestro 

studijoms) 

 

Gruodžio 1 d. – 

sausio 24 d. 

(pavasario 

semestro 
studijoms) 

10 – rudens 

semestro 

priėmimui 

 

 

10 – 

pavasario 

semestro 

studijoms 

Vadyba (60 kreditų) – 
baigę kitų krypčių (ne 

verslo ir viešosios vadybos 

studijų krypčių grupės ar 

ekonomikos studijų 

krypties) universitetines 

studijas. Studijos vyks 

Šiauliuose. 

6211LX077 Vadyba 1314 21,90 1 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 d. 

*Stojamoji įmoka – 30 Eur. 

 

  



DALYKO MODULIO/ PEDAGOGINIŲ SPECIALIZACIJŲ  

STUDIJOS (MVG centras, Šiaulių akademija) 
Studijų programos rūšis: Kitos 

Studijų forma: Nuolatinė 

Tvarkaraščio tipas: Sesijinis 

 

Studijų programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Studijų 

kryptis 

1 metų 

studijų 

kaina 

1 

kredito 

kaina 

Studijų 

trukmė 

Priėmimo 

terminas 

Minimalus 

studijų vietų 

skaičius 

grupėje 

Mokomojo dalyko moduliai 

Anglų kalba (60 

kreditų). Studijos 
vyks Šiauliuose. 

6121MX068 Pedagogika 3426 57,10 1 metai Gegužės 1 d. – 

rugpjūčio 31 d.  
15 

Istorija (60 kreditų). 

Studijos vyks 

Šiauliuose. 

6121MX068 Pedagogika 3426 57,10 1 metai Gegužės 1 d. – 

rugpjūčio 31 d.  
15 

Lietuvių kalba ir 

literatūra (60 

kreditų). Studijos 
vyks Šiauliuose. 

6121MX068 Pedagogika 3426 57,10 1 metai Gegužės 1 d. – 
rugpjūčio 31 d.  

15 

Matematika (60 

kreditų). Studijos 

vyks Šiauliuose. 

6121AX010 Matematika 3426 57,10 1 metai Gegužės 1 d. – 

rugpjūčio 31 d.  
15 

Informacinės 

technologijos (60 

kreditų). Studijos 

vyks Šiauliuose. 

6121BX009 Programų 

sistemos 

3426 57,10 1 metai Gegužės 1 d. – 

rugpjūčio 31 d.  
15 

Integruotų gamtos 

mokslų pedagogika 
(90 kreditų). Studijos 
vyks Šiauliuose. 

6121MX045 Pedagogika 3426 57,10 1,5 metų Gegužės 1 d. – 
rugpjūčio 31 d.  

15 

Pedagoginės specializacijos moduliai 

Ikimokyklinio 

ugdymo pedagogika 

ir priešmokyklinis 

ugdymas (90 

kreditų). Studijos 
vyks Šiauliuose. 

6121MX044 Pedagogika 3426 57,10 1,5 metų Gegužės 1 d. – 

rugpjūčio 31 d.  
15 

Pradinio ugdymo 

pedagogika (60 
kreditų). Studijos 

vyks Šiauliuose. 

6121MX040 Pedagogika 3426 57,10 1 metai Gegužės 1 d. – 

rugpjūčio 31 d.  
15 

Socialinė pedagogika 
(60 kreditų). Studijos 
vyks Šiauliuose. 

6121MX043 Pedagogika 3426 57,10 1 metai Gegužės 1 d. – 

rugpjūčio 31 d.  
15 

Specialioji 

pedagogika (90 

kreditų). Studijos 
vyks Šiauliuose. 

6121MX042 Pedagogika 3426 57,10 1,5 metų Gegužės 1 d. – 

rugpjūčio 31 d.  
15 

Logopedija (60 

kreditų). Studijos 
vyks Šiauliuose. 

6121MX042 Pedagogika 3426 57,10 1 metai Gegužės 1 d. – 

rugpjūčio 31 d.  
15 

*Stojamoji įmoka – 30 Eur. 

 

  



PODIPOLOMINĖS STUDIJOS (norintiems įgyti bakalauro laipsnį), Šiaulių akademija 

Studijų programos rūšis: Bakalauro 

Studijų forma: Nuolatinė 

Tvarkaraščio tipas: Sesijinis 

 

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

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

 

Studijų programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Studijų 

kryptis 

1 metų 

studijų 

kaina 

1 kredito 

kaina 

Studijų 

trukmė 

Priėmimo 

terminas 

Minimalus 

studijų vietų 

skaičius 

grupėje 

Specialioji pedagogika 

ir logopedija 

Priimami asmenys, 

turintys aukštąjį 

universitetinį arba 
aukštąjį koleginį 

ugdymo studijų krypčių 

grupės išsilavinimą. 
Studijos vyks Šiauliuose. 

6121MX042 

 

 

Pedagogika 3426 57,10 4 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 

d. 

15 (kartu su 

stojančiais 

per LAMA 

BPO) 

Visuomenės sveikata 

Priimami asmenys, 

turintys aukštąjį 
universitetinį biologijos, 

edukologijos (sveikatos, 

taikomosios kūno 
kultūros, sporto, sveikos 

gyvensenos) arba 

aukštąjį koleginį 

(biomedicinos pagrindu 
vykdytas studijas) 

išsilavinimą. Studijos 

vyks Šiauliuose. 

6121GX001 Visuomenės 

sveikata 

3426 57,10 2 metai Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 

d. 

15 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogika ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 
Priimami asmenys, 

turintys aukštąjį 

universitetinį arba 
aukštąjį koleginį 

išsilavinimą. Studijos 

vyks Šiauliuose. 

6121MX044 Pedagogika 3426 57,10 2,5 

metų 

Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 
d. 

15 

Socialinis darbas ir 

socialinė reabilitacija, 

jungtinė studijų 

programa su Rėzeknes 
technologijų akademija 

(Latvija). 

Priimami asmenys, 
turintys aukštąjį koleginį 

socialinio darbo 

išsilavinimą; mokantys 

anglų kalbą ne žemesniu 
kaip B2 lygiu (dalis 

studijų vyks anglų 

kalba). Studijos vyks 
Šiauliuose. 

6181JX002 Socialinis 

darbas 

2628 43,80 1,5 

metų 

Birželio 1 d. – 

rugpjūčio 24 

d. 

15 

*Stojamoji įmoka – 30 Eur. 


