
VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJOS JAU IR ŠIAULIUOSE!

Rinkis
specialiosios

pedagogikos ir
logopedijos

studijų programą 
VU Šiaulių akademijoje!

Studijų trukmė: 4 metai

Studijų programos apimtis: 240 kreditų

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

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: ugdymo 
mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija

Konkursinio balo sandara:

Studijuoti specialiąją pedagogiką
ir logopediją 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!

SVARBU! Stojant į specialiosios pedagogikos ir logo-
pedijos studijų programą yra privalomas motyvacijos 
įvertinimas 

Tikslinė 300 € stipendija įstojusiems į 
valstybės finansuojamą vietą!

Lietuvių kalba ir 
literatūra

Egzaminas 0,4 

Matematika arba 
užsienio kalba, arba 
informacinės tech-
nologijos 

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys

0,2

Bet kuris dalykas, 
nesutampantis su ki-
tais dalykais

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys

0,2

Istorija Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys

0,2 

Specialiosios pedagogikos ir logopedi-
jos  studijose pasirengiama ugdyti vaikus, turinčius 
specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalių, sutrikimų 
ar sunkumų, teikti specialiojo pedagogo ir logopedo 
pagalbą, dirbti švietimo pagalbos specialistų koman-
dose, konsultuoti mokinius, jų tėvus, mokytojus.

• įgyjama dviguba kvalifikacija – specialiojo peda-
gogo ir logopedo;
• studentų laukia moderni studijų aplinka, 
inovatyvūs studijų metodai (probleminis mokyma-
sis, kooperuotos studijos, atvejų analizė ir kt.);
• sudaromos sąlygos pedagogines praktikas atlikti 
geriausiose Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose;
• didelės galimybės tarptautinio mobilumo studi-
joms ir praktikai;
• puikios galimybės plėtoti individualią veiklą tei-
kiant privačias specialiojo pedagogo ir logopedo 
paslaugas;
• baigę studijų programą, absolventai gali dirbti 
ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ben-
drojo ugdymo mokyklose, specialiosiose mokyklose, 
specialiojo ugdymo centruose, nevyriausybinėse 
organizacijose  ir kt.
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