
SPECIALIOJI PEDAGOGIKA IR LOGOPEDIJA 

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

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

Studijų programa Specialioji pedagogika ir logopedija 

Padalinys  Edukologijos institutas 

Krypčių grupė Ugdymo mokslai 

Studijų kryptis (šaka) Pedagogika 

Kvalifikacinis laipsnis Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo 

kvalifikacija 

Studijų programos apimtis kreditais ir 

trukmė metais 

240 kreditų, 4 metai 

Studijų forma Nuolatinės studijos (tvarkaraštis sesijinis) 

Metinė studijų kaina 3426 Eur 

  

Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijose pasirengiama ugdyti vaikus, turinčius 

specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalių ir sutrikimų, teikti specialiojo pedagogo ir logopedo 

pagalbą, dirbti švietimo pagalbos specialistų komandose, konsultuoti mokinius, jų tėvus, 

mokytojus. 

  

Specialiąją pedagogiką ir logopediją studijuoti VU Šiaulių akademijoje verta, nes: 

• studentų laukia moderni studijų aplinka, inovatyvūs studijų metodai (probleminis 

mokymasis, kooperuotos studijos, atvejų analizė, kt.); 

• praktika atliekama Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo ir 

specialiosiose mokyklose; 

• yra galimybė studijuoti derinant auditorines ir nuotolines studijas; lankstus studijų 

tvarkaraštis; 

• absolventų įsidarbinimas pagal įgytą specialybę siekia apie 90 proc.; 

• puikios galimybės plėtoti individualią veiklą teikiant privačias specialiojo pedagogo ir 

logopedo paslaugas; 

  

Absolventai dirba: 

• ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose; 

• specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose, skirtuose asmenims, turintiems 

negalių. 

 

Priėmimo sąlygos: 

• Priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ugdymo mokslų 

studijų krypčių grupės išsilavinimą. 

 

 

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; 

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


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  

liuda.radzeviciene@sa.vu.lt (dėl studijų programos turinio) 

tel. 8 652 73664 

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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