
SOCIALINIS DARBAS IR SOCIALINĖ REABILITACIJA 

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

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

Studijų programa Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija 

Padalinys  Edukologijos institutas 

Krypčių grupė Socialiniai mokslai 

Studijų kryptis Socialinis darbas 

Kvalifikacinis laipsnis Socialinio darbo bakalauras, socialinis 

darbuotojas 

Studijų programos apimtis kreditais ir 

trukmė metais 

240 kreditų, 4 metai 

Studijų apimtis kreditais ir trukmė metais, 

kai įskaitomi studijų rezultatai (dalykai) 

90 kreditų, 1,5 metų 

Studijų forma Nuolatinės studijos (tvarkaraštis sesijinis) 

Metinė studijų kaina 2628 Eur 

  

Studijų programa rengia aukštos profesinės ir bendrakultūrinės kompetencijos socialinio darbo 

specialistus, kurie integruodami tarpdisciplinines žinias ir tarpkultūrinę patirtį, gebės 

kompleksiškai vertinti asmens, grupės, bendruomenės socialinius poreikius ir teikti įgalinančią 

socialinę pagalbą ir socialinės reabilitacijos paslaugas, vadovaujantis etiniais profesinės veiklos 

principais, reflektyviai vertinant savo profesinę veiklą. 

  

Socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos studijų programą studijuoti VU Šiaulių 

akademijoje verta, nes: 

• Socialiniai darbuotojai, turintys gebėjimų teikti socialinės reabilitacijos paslaugas itin 

reikalingi šeimynose, savivaldybės institucijose, medicinos įstaigose, NVO, socialinės 

reabilitacijos įstaigose, darbui su riziką patiriančiomis šeimomis, socialinio globėjo 

funkcijoms atlikti ir pan. 

• Tik universitetinėse studijose įgyjamos specialios profesinės socialinio darbuotojo veiklos 

srities žinios, veiklos procesų valdymo ir darbo komandoje gebėjimai, kūrybiškumas ir 

gebėjimas valdyti metodus ir priemones nuolat kintančioje specializuotoje profesinėje 

aplinkoje.   

• Apie 25 proc. programos studijų dalykų dėstoma anglų kalba, studijas vykdant kartu su 

Rėzeknės technologijų akademija bei dalykuose, kuriuos dėsto per mainų programas 

atvykstantys dėstytojai.  

• Dalis studijų programos vykdoma Rėzeknės technologijų akademijoje.  

• Studijų prieinamumas ir lankstumas užtikrinamas taikant nuotolinį ir mišrų nuotolinį 

mokymąsi (30 proc. dalykų) bei lankstų per studijų užduotis studijų planą.  

• Programos studentai pasirengia tęsti studijas ir plėtoti savo kompetencijas antrojoje studijų 

pakopoje – magistro studijų programoje Socialinis darbas (jungtinė studijų programa 

vykdoma kartu su Ukrainos universitetu Kijeve). 

  

Absolventai dirba: 

• socialinio darbo specialistais skirtingo lygmens (nevyriausybinėse organizacijose, vietos 

bendruomenėse, savivaldybių ar regioninėse) socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. 

 

Priėmimo sąlygos: 

• Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį socialinio darbo išsilavinimą; mokantys anglų 

kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (dalis studijų vyks anglų kalba). 

 

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: 

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  

kristina.rudyte@sa.vu.lt (dėl studijų programos turinio) 

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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