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Studijų trukmė: 3,5 metų

Studijų programos apimtis: 210 kreditų

Studijų forma: nuolatinės studijos 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: viešojo 
administravimo bakalauras

Specializacijos: viešojo valdymo teisė, 
strateginis valdymas viešajame sektoriuje

Konkursinio balo sandara:

Studijuoti viešąjį administravimą  
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Bendrabutis
Tarptautinis mobilumas
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Finansinė parama studentams su negalia

Studijų aplinka
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Tel.: (8 41) 595 800
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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!

Istorija Egzaminas 0,4 

Matematika arba 
informacinės tech-
nologijos, arba 
geografija, arba 
užsienio kalba

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,2

Bet kuris dalykas, 
nesutampantis su 
kitais dalykais

Egzaminas arba 
metinis (A lygio) 
pažymys 0,2

Lietuvių kalba ir 
literatūra

Egzaminas 0,2 

Viešojo administravimo studijose rengiami viešojo 
administravimo sistemos specialistai, kurie gebės 
tirti viešojo administravimo sistemų formavimą ir 
funkcionavimą, rengti bei įgyvendinti investicini-
us projektus, viešojo administravimo veiklas nuo-
lat kintančioje socialinėje, politinėje ir ekonominėje 
aplinkoje – inicijuoti ir priimti administracinius sprendi-
mus, kontroliuoti įstatymų ir administracinių sprendimų 
įgyvendinimą, administruoti viešojo administravimo 
subjektus bei viešųjų paslaugų teikimą.

• užtikrinamas turinio ir siekiamų rezultatų inte-
gralumas, socialinių partnerių įsitraukimas į aka-
deminius procesus;
• per problemomis grįstus tyrimus, atvejų analizę 
studentai įtraukiami į regionų plėtros, savivaldybių 
valdymo tobulinimo procesus;
• dalis studijų dalykų vykdoma mišriuoju nuoto-
liniu būdu, studijų procese taikomos kooperuotų 
studijų, probleminio mokymo strategijos;
• platus praktikų vietų tinklas Lietuvoje ir užsienyje;         
• didelės galimybės tarptautinio mobilumo studi-
joms ir praktikai;
• absolventai baigę studijas dirba vadybinį ir 
administracinį darbą nevyriausybinėse organi-
zacijose ar valstybės valdymo ir administravi-
mo institucijose, ministerijose, departamentu-
ose, tarnybose, savivaldybių administracijose, 
mokesčių administravimo ir kt. organizacijose.
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