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Studijų trukmė: 3,5 metų

Studijų programos apimtis: 210 kreditų

Studijų forma: nuolatinės studijos (dieninis
arba sesijinis paskaitų tvarkaraštis)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: 
informatikos mokslų bakalauras

Specializacijos: E. paslaugų sistemos, 
robotizuotos sistemos

Konkursinio balo sandara:

Studijuoti programų sistemas 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!

Programų sistemų  studijų programa užtikrina  
universitetinio lygmens  specialistų, žinančių 
programų sistemų kūrimo koncepcijas, gebančių 
jas taikyti projektuojant, kuriant, diegiant, tes-
tuojant ir   saugiai valdant programinę  įrangą, 
skirtą verslo poreikiams tenkinti, kuriančių naujas 
programavimo technologijas, atitinkančias rinkos 
poreikiams, produktyviai bendradarbiaujančių 
su užsienio valstybių specialistais, rengimą

• programa dera prie Šiaulių regiono plėtros krypties – ino-
vatyvi inžinerinė pramonė ir kokybiškos IT paslaugos; 
• specializacijos skirtos įgyti specialius gebėjimus projektuo-
jant, modernizuojant ir vertinant šiuolaikines el. paslaugų ir 
robotizuotas sistemas;
• yra galimybė jungtis prie Šiaulių akademijos mokslinių 
tyrimų grupių ir vykdyti įdomius mokslo taikomuosius pro-
jektus;
• galimybė atlikti praktiką Lietuvos ir užsienio institucijose ar 
įmonėse, po praktikos dažnai studentai įsidarbina;
• didelės galimybės tarptautinio mobilumo studijoms ir prak-
tikai;
• absolventai gali dirbti įmonėse, kuriančiose programinę 
įrangą, valstybinėse ir privačiose įmonėse, teikiančiose el. 
paslaugas, pvz., bankuose, draudimo bendrovėse ir kt., taip 
pat programų sistemų architektais, analitikais, testuotojais, 
projektų vadovais;
• įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas  regionuose 
vykdomose studijų programose,  numatoma tikslinė 
skatinamoji stipendija (2020 m. LR Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos skirta 200 Eur / mėn. stipendija).
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