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BIOMEDICINOS
MOKSLŲ STUDIJŲ
SRITIS

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
SVEIKATOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Kineziterapija
Sveikatos mokslų bakalauro laipsnis, kineziterapeuto kvalifikacija
Nuolatinės (3,5 metų; 210 kreditų) studijos
Jungtinė programa su Klaipėdos universitetu
Konkursinio balo sandara:
0,4 Biologija
0,2 Chemija arba matematika
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Darbas sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose
licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas,
profesinės reabilitacijos įstaigose, socialinės globos
bei savarankiško gyvenimo namuose, galimybė
užsiimti privačia kineziterapeuto praktika.
• Universiteto turima materialinė bazė yra viena
moderniausių reabilitacijos krypties studijoms
Lietuvoje: darbo simuliacinė įranga ERGO2
(vienintelė visoje šalyje), hipoterapijos centras
Kurtuvėnų regioninio parko žirgyne ir kt.
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Per praktikas mokomasi
išsamaus pacientų ištyrimo,
individualių kineziterapijos programų
parengimo pacientams.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Taikomas nuotolinis
bei mišrus nuotolinis mokymasis
(25 proc. dalykų) ir lankstus studijų
planas.
ĮSIDĖMĖK! :) Programa atliepia
Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų
programos strateginį tikslą – pailginti
Lietuvos gyventojų sveiko gyvenimo
metus.

Visuomenės sveikata
Sveikatos mokslų bakalauro laipsnis
Nuolatinės (3,5 metų; 210 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Biologija
0,2 Chemija arba matematika
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Programa rengia specialistus darbui savivaldybių
visuomenės sveikatos biuruose, socialinės globos
įstaigose, švietimo ir ugdymo įstaigose, sveikatos
priežiūros įstaigose, rizikos grupių specializuotos
priežiūros įstaigose.
• Studijose realizuojamas Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros
programos tikslas – stiprinti visuomenės fizinę ir
psichinę sveikatą, formuoti sveiką gyvenseną ir
jos kultūrą.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Per praktikas įgyjami
įgūdžiai organizuoti darbą
visuomenės sveikatos biuruose,
pirminės sveikatos priežiūros ir
visuomenės sveikatos paslaugų
integravimo procesuose.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Galimybė studijuoti
pagal individualų studijų planą.
ĮSIDĖMĖK! :) Suteikiama galimybė
įgyti pedagogo kvalifikaciją
papildomai pasirinkus 60 kreditų
(1 metai) pedagogikos modulį.

FIZINIŲ MOKSLŲ
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FIZINIŲ MOKSLŲ
STUDIJŲ SRITIS

STUDIJŲ SRITIS
INFORMATIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Programų sistemos
Informatikos mokslų bakalauro laipsnis
Specializacijos: robotizuotos sistemos, e. paslaugų sistemos
Nuolatinės (3,5 metų; 210 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Matematika
0,2 Informacinės technologijos arba fizika
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos
specialistus, gebančius kurti, diegti, adaptuoti
ir prižiūrėti programinę įrangą, skirtą verslo
poreikiams tenkinti; taikančius naujas programavimo
technologijas.
• Numatomas 83 proc. programuotojų poreikio
augimas ir šiuo metu ši specialybė yra tarp
paklausiausių Lietuvos darbo rinkoje.

Praktika. Studentai praktikas atlieka
Šiaulių ir kitų Lietuvos regionų
įmonėse: UAB „NFQ technologies“,
AB „Telia Lietuva“, UAB „Cherry
Servers“, UAB „Salda“, AB Šiaulių
banke ir kt.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Apie 50 proc. studijų
dalykų vykdoma mišriuoju nuotoliniu
arba nuotoliniu būdu.
ĮSIDĖMĖK! :) Prognozuojamas
100 proc. įsidarbinamumas ir
praktika Šiaulių regiono, Lietuvos ir
užsienio (pasinaudojus „Erasmus“
mainų programa) įmonėse.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems
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MATEMATIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Matematika
Matematikos mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija
Specializacija: matematikos mokymas
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Matematika
0,2 Informacinės technologijos arba fizika
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Programa rengia specialistus, turinčius išlavintą
analitinį ir kritinį mąstymą, gebančius modeliuoti,
analizuoti, spręsti prognozavimo bei optimizavimo
uždavinius, valdyti didelius duomenų srautus,
integruoti šiuolaikines matematikos ir informacinių
technologijų taikymų žinias.
• Absolventai galės dirbti matematikos mokytojais
bendrojo ugdymo mokyklose, dėstytojais profesinėse
ir aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose,
analitikais, optimizavimo modelių kūrėjais ir
įgyvendintojais logistikos, verslo įmonėse, įvairaus
profilio finansų bei jų priežiūros institucijose.
• Aukštas studentų įsidarbinimas – po pusės metų
nuo studijų baigimo dirba visi absolventai.
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Pedagoginė praktika
atliekama mokymo institucijose,
gamybinė – logistikos bei verslo
įmonėse, finansų įstaigose
(bankuose, draudimo bendrovėse)
ir valstybinėse institucijose („Sodra“,
Registrų centras, Ligonių kasa, VMI).
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Taikomas mišrus
nuotolinis mokymasis (apie 30 proc.
studijų dalykų) bei lankstus /
individualizuotas studijų planas.
ĮSIDĖMĖK! :) Tai vienintelė studijų
programa Šiaurės Lietuvoje,
rengianti matematikos mokytojus.

HUMANITARINIŲ
MOKSLŲ STUDIJŲ
SRITIS

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Anglų filologija
Humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis
Specializacija: vertimas raštu, antros užsienio kalbos (vokiečių, rusų) pasirinkimo galimybė
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Istorija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Užsienio kalba

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Būsimi anglų kalbos specialistai įgyja anglų
kalbos, kalbotyros, literatūros ir kultūros žinių bei
komunikacinių kalbinių (lingvistinių, sociolingvistinių,
pragmatinių), dalykinio teksto vertimo (teisinio,
verslo, techninio, mokslinio) kompetencijų.
• Beveik visi studijų programos dalykai dėstomi anglų
kalba. Dalis paskaitų vyksta kartu su Universitete
studijuojančiais užsienio šalių studentais.
• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas humanitarinių mokslų studijų krypčių
magistrantūroje, o vėliau – doktorantūroje.
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Praktikai skiriama apie
400 valandų. Praktika atliekama
vertimų biuruose, privačiose,
viešosiose, nevyriausybinėse
ir valstybinėse įstaigose bei
organizacijose.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Yra galimybė susidaryti
mišrų nuotolinį mokymąsi arba
individualizuotą studijų planą.
ĮSIDĖMĖK! :) Siekiantys tapti anglų
kalbos mokytojais turi galimybę
papildomai studijuoti pedagogikos
dalykus.

Istorija
Humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Istorija
0,2 Geografija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Rengiami specialistai prisideda prie Šiaurės Lietuvos
ir Žemaitijos regionų praeities, paveldo tyrimų,
kultūros, turizmo, paveldo, įvairių valstybinių ir
privačių įmonių bei įstaigų, asmenų konsultavimo.
• Darbas kultūros, mokslo įstaigose, paveldosaugos
institucijose, turizmo sektoriuje, archyvuose,
visuomeninėse ir politinėse organizacijose bei
institucijose ir kitur, kur reikia istorijos, politikos
žinių.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Praktikos atliekamos
Lietuvos muziejuose, archyvuose,
paveldo skyriuose, bibliotekose.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Yra galimybė studijuoti
pagal individualų studijų planą.
ĮSIDĖMĖK! :) Siekiantys tapti istorijos
mokytojais turi galimybę papildomai
studijuoti pedagogikos dalykus.

• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas istorijos ar kitų humanitarinių arba
socialinių mokslų krypties magistrantūroje, o vėliau –
doktorantūroje.
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Lietuvių filologija ir komunikacija
Humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis
Specializacijos: inkliuzinės (įtraukios) visuomenės komunikacija, žurnalistika
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Istorija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Užsienio kalba

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Programa rengia lituanistus, kurie gali dirbti visur,
kur reikalingas ne tik geras valstybinės kalbos
mokėjimas. Ugdomi darbo su įvairių žanrų, stilių
tekstais, įvairiais leidiniais įgūdžiai.
• Specialistai geba komunikuoti su įvairių kultūrų,
socialinių grupių, skirtingų negalių turinčiais
žmonėmis: žiniasklaidoje, įvairiose įmonėse,
leidyklose, muziejuose, bibliotekose, savivaldybėse,
krizių centruose, darbo su neįgaliaisiais įstaigose
ir pan.
• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas humanitarinių, socialinių mokslų
magistrantūroje.
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Praktikos atliekamos
Šiaulių miesto, regiono ir visos
Lietuvos radijo stotyse, regioninėse
televizijose, naujienų portaluose,
įmonių, įstaigų komunikacijos
tarnybose ir skyriuose ir kt.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Yra galimybė studijuoti
pagal individualų studijų planą.
ĮSIDĖMĖK! :) Norintys tapti lietuvių
kalbos mokytojais turi galimybę
studijuoti pedagogikos dalykus.

MENŲ
STUDIJŲ SRITIS

MENŲ STUDIJŲ SRITIS
MENŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Dailė

(gavus valstybės finansavimą)

Menų bakalauro laipsnis
Specializacija: grafika
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,7 Stojamasis egzaminas
0,1 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Programa rengia dailės (grafikos) specialistus,
turinčius piešimo, tapybos, kompozicijos,
kaligrafijos, vizualinių technologijos, taikomosios ir
kompiuterinės grafikos, fotografijos, autorių teisių,
kultūros vadybos žinių. Ši studijų programa vykdoma
tik dviejose aukštosiose mokyklose. Viena iš jų –
Šiaulių univeristetas.
• Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir dailininko
(grafiko) profesijos poreikius, programoje plėtojamos
šiuolaikinio meno kompetencijos.
• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas dailės magistrantūroje, o vėliau –
doktorantūroje.
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Praktika. Kūrybinė-technologinė
praktika atliekama Šiaulių miesto,
regiono spaustuvėse ir reklamos
įmonėse.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Yra galimybė studijuoti
pagal individualų studijų planą.
ĮSIDĖMĖK! :) Stojamojo egzamino
struktūra detalizuojama LAMA BPO
tinklalapyje www.lamabpo.lt.

SOCIALINIŲ
sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

SOCIALINIŲ
MOKSLŲ STUDIJŲ
SRITIS

MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
UGDYMO MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Parengti aukštos kvalifikacijos specialistai (pradinių
klasių mokytojai, vaikų darželio auklėtojai) galės
ugdyti ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus
vaikus, įvertinti jų poreikius ir gebėjimus.
• Darbas valstybinėse ir privačiose pradinėse
mokyklose, ikimokyklinėse ir kitose švietimo bei
ugdymo paslaugas teikiančiose institucijose.
• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas edukologijos ar kitos studijų krypties
magistrantūroje, o vėliau – doktorantūroje.
• Programos absolventų įsidarbinimas pagal įgytą
specialybę 2016 ir 2017 m. – apie 85 proc. Žurnalo
„Reitingai“ duomenimis, Šiaulių universitete rengiami
geriausi pedagogo kvalifikacijos specialistai!
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Pedagoginės praktikos
atliekamos Šiaulių miesto ir regiono
bei kitų Lietuvos miestų ugdymo
įstaigose, kūrybinės saviraiškos
studijose, vaikų dienos centruose ir kt.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Esant būtinybei
taikomas mišrus nuotolinis
mokymasis ir lankstus /
individualizuotas studijų planas.
ĮSIDĖMĖK! :) Stojant į pedagogo
kvalifikaciją suteikiančias studijų
programas privalomas motyvacijos
įvertinimas.

Motyvacijos vertinimo procesas ir sąlygos
detalizuojamos LAMA BPO tinklalapyje
www.lamabpo.lt

Specialioji pedagogika ir logopedija
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Studijose pasirengiama ugdyti negalią ir kitų raidos
sutrikimų turinčius vaikus, teikti jiems specialiojo
pedagogo ir logopedo pagalbą, dirbti specialistų
komandose, konsultuoti mokytojus ir mokinių tėvus.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Praktika atliekama Lietuvos
bendrojo ugdymo įstaigose, tačiau yra
galimybė dalį laiko studijuoti užsienio
(Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos,
Portugalijos, Italijos ir kt.) aukštosiose
mokyklose.

• Darbas ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose,
bendrojo ugdymo mokyklose, specializuotuose
ugdymo centruose vaikams, suaugusiesiems,
turintiems elgesio, emocijų arba kitokių sutrikimų.

Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Yra galimybė susidaryti
mišrų nuotolinį mokymąsi arba
individualizuotą studijų planą.

• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas edukologijos, pedagogikos ar kitos
socialinių mokslų krypties magistrantūroje, o vėliau –
doktorantūroje.

ĮSIDĖMĖK! :) Stojant į pedagogo
kvalifikaciją suteikiančias studijų
programas privalomas motyvacijos
įvertinimas. Šios studijų programos
studentams tikrinama tartis.

• Absolventų įsidarbinimas pagal įgytą specialybę 2015
ir 2016 m. siekia apie 90 proc.

Motyvacijos vertinimo procesas ir sąlygos
detalizuojamos LAMA BPO tinklalapyje
www.lamabpo.lt
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Integruotų gamtos mokslų pedagogika
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Rengiami aukštos kvalifikacijos pedagogai,
gebantys modeliuoti, tobulinti ir nuosekliai plėtoti
gamtamokslinio ugdymo procesą, taikyti šiuolaikinių
gamtos mokslų ir visuomenės raidos patirtį ugdymu
užsiimančiose institucijose.
• Darbas šalies bendrojo ugdymo mokyklose,
neformaliojo ugdymo įstaigose, kuriamuose STEAM
centruose, kitose švietimo bei ugdymo ir kultūros
institucijose.
• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas pedagogikos, edukologijos ar
kitos studijų krypties magistrantūroje, vėliau –
doktorantūroje.
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Praktika. Praktikos atliekamos
Lietuvos miestų ir regionų ugdymo
įstaigose.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Yra galimybė taikyti
mišrų nuotolinį mokymąsi arba
susidaryti individualizuotą studijų
planą.
ĮSIDĖMĖK! :) Šių pedagogų poreikis
dar labiau išaugs 2019–2024 metais.

Motyvacijos vertinimo procesas ir sąlygos
detalizuojamos LAMA BPO tinklalapyje
www.lamabpo.lt

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Kūno kultūros ir sporto pedagogika
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija
Specializacijos: vaikų sportinis ugdymas, suaugusiųjų laisvalaikio sportas
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Sporto pasiekimai
0,2 Biologija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Rengiami specialistai galės sėkmingai dirbti su
sportinių rezultatų nesiekiančiais ir sportinių
rezultatų siekiančiais ugdytiniais, su įvairaus amžiaus
žmonėmis, kurių pagrindinis tikslas – rekreacinis
laisvalaikio sportas sveikatai ir gyvenimo kokybei
palaikyti bei gerinti.
• Darbas bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo
institucijose, sveikatos ir sporto klubuose,
visuomeninėse ir nevyriausybinėse organizacijose.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Praktikos atliekamos
Šiaulių ir kitų regionų, Šiaulių ir kitų
miestų ugdymo įstaigose, sporto
klubuose, sveikatinimo įstaigose ir kt.
ĮSIDĖMĖK! :) Stojant į pedagogo
kvalifikaciją suteikiančias studijų
programas privalomas motyvacijos
įvertinimas.

Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama
LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.

• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas edukologijos ar kitos studijų krypties
magistrantūroje, vėliau – doktorantūroje.
• Absolventų įsidarbinimas programoje siekia apie
80 proc. Dalis absolventų įsidarbina jau baigdami
studijas.
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Muzikos pedagogika
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija
Specializacijos: garso režisavimas, popmuzika, renginių vadyba
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,6 Stojamasis egzaminas
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Programa rengia specialistus, gebančius dirbti
pedagogais, muzikos renginių organizatoriais,
kolektyvų vadovais, garso technologais. Ugdomi
tvirti muzikologijos metodikos pagrindai, dainavimo,
dirigavimo, grojimo gebėjimai.
• Darbas bendrojo ugdymo, muzikos mokyklose,
kultūros įstaigose, garso įrašų studijose ir kt.
• Absolventų įsidarbinimas siekia 75–80 proc.

Praktika. Studentai praktikas atlieka
pradinėse mokyklose, bendrojo
ugdymo mokyklose, muzikos
studijose, koncertinėse įstaigose ir kt.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Galimas lankstus
individualus studijų planas.
ĮSIDĖMĖK! :) Stojant į pedagogo
kvalifikaciją suteikiančias studijų
programas privalomas motyvacijos
įvertinimas ir muzikavimo įgūdžių
egzaminas.

Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama
LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Kultūrinė edukacija
Švietimo ir ugdymo bakalauro laipsnis
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Darbas organizuojant kultūrinius-edukacinius
renginius, vadovavimas kultūriniams-edukaciniams
projektams. Šios programos specialistai vadovauja
neformaliojo švietimo būreliams, dirba muziejuose,
jaunimo organizacijose, kultūros rekreacijos ir kitose
institucijose, vykdančiose socioedukacinę veiklą.
Galimybė užsiimti individualia edukatoriaus veikla ir
kurti savo verslą.
• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas edukologijos ar kitos studijų krypties
magistrantūroje, o vėliau – doktorantūroje.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Studijų metu praktikos
atliekamos Šiaulių miesto ir regiono
bei kitų Lietuvos miestų ugdymo
įstaigose, kūrybinės saviraiškos
studijose, vaikų dienos centruose,
neformaliose edukacinėse erdvėse,
muziejuose, galerijose.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Esant būtinybei
taikomas lankstus / individualizuotas
studijų planas.
ĮSIDĖMĖK! :) Galimybė įgyti
pedagogo kvalifikaciją papildomai
studijuojant pedagogikos modulį
(60 kreditų).
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SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija
Socialinio darbo bakalauro laipsnis, socialinio darbuotojo kvalifikacija
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos
Jungtinė programa su Rėzeknės technologijų akademija Latvijoje
Konkursinio balo sandara:
0,4 Istorija
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje

Praktika. Praktikos atliekamos
Lietuvos ir Latvijos įstaigose.

• Studijose pasirengiama dirbti socialiniu darbuotoju,
gebančiu teikti ir socialinės reabilitacijos paslaugas.
Tokie specialistai itin reikalingi šeimynose,
savivaldybės institucijose, medicinos, socialinės
reabilitacijos įstaigose, darbui su rizikos šeimomis
ir pan.

Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Taikomas nuotolinis
ir mišrus nuotolinis mokymasis
(30 proc. dalykų) bei lankstus studijų
užduočių organizavimas.

• Darbas socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos
sistemų institucijose: paramos šeimai įstaigose, vaikų
ir jaunimo, neįgaliųjų, socialinės rizikos, suaugusiųjų
ir senyvo amžiaus asmenų socialinės globos ir kt.
centruose.

ĮSIDĖMĖK! :) Programos
unikalumas – orientacija į
socialinės reabilitacijos aspekto ir
tarpkultūrinės patirties integravimą
į socialinio darbo lauką.

• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas socialinio darbo (ŠU vykdo kartu
su universitetine aukštąja mokykla Latvijoje) arba
artimos krypties magistrantūroje Lietuvos ir
užsienio aukštosiose mokyklose.
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Ekonomika
Socialinių mokslų bakalauro laipsnis
Specializacijos: finansai ir bankininkystė, apskaita
Nuolatinės (3,5 metų; 210 kreditų) studijos
Ištęstinės (5 metai; 210 kreditų; dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Matematika
0,2 Istorija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Darbas einant ekonomisto kompetencijų
reikalaujančias valdymo ir administravimo pareigas
privačiame ar viešajame sektoriuje, savo verslo
kūrimas.
• Apie 75 proc. šios programos absolventų įsidarbina
šiaurės ir šiaurės vakarų Lietuvos įmonėse, kiti –
kitų Lietuvos regionų ir užsienio įmonėse bei
organizacijose.
• Programa turi tęstinumą maksimaliam terminui
įvertintoje magistro laipsnį suteikiančioje antrosios
pakopos programoje „Ekonomika“ ir ekonomikos
mokslų doktorantūroje (III pakopa).

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Praktikos atliekamos
Lietuvos ir užsienio įmonėse bei
organizacijose.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. 85 proc. studijų dalykų
numatoma vykdyti nuotoliniu būdu,
naudojant Moodle aplinką.
ĮSIDĖMĖK! :) Baigęs studijų
programą žinosi, kaip su ribotais
ištekliais patenkinti kuo daugiau
poreikių ir analizuoti ekonominę
situaciją šalies ir pasaulio mastu!
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VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Viešasis administravimas
Viešojo administravimo bakalauro laipsnis
Specializacijos: investicijų projektų valdymas, viešojo valdymo teisė
Nuolatinės (3,5 metų; 210 kreditų) studijos
Ištęstinės (5 metai; 210 kreditų; dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Istorija
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Rengiami viešojo administravimo specialistai,
įsitvirtinantys viešojo valdymo institucijose,
administravimo žinių ir gebėjimų reikalaujančiose
pozicijose.
• Vadybinis ar administracinis darbas valstybės
valdymo ir administravimo institucijose
(ministerijose, departamentuose, savivaldybėse,
mokesčių administravimo ir kt. įstaigose).
• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas viešojo administravimo, vadybos ar
kitoje socialinių mokslų srities magistrantūroje.

Praktika. Praktikos atliekamos
Lietuvos ir užsienio įmonėse bei
organizacijose.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Apie 50 proc. studijų
dalykų numatoma vykdyti nuotoliniu
būdu naudojant Moodle aplinką.
ĮSIDĖMĖK! Įgysi gebėjimų, kurie
akcentuojami Lietuvos pažangos
strategijoje „Lietuva 2030“.

• Apie 70 proc. šios programos absolventų įsidarbina
šiaurės ir šiaurės vakarų Lietuvos savivaldybėse ir kt.
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Verslo administravimas
Verslo vadybos bakalauro laipsnis
Specializacijos: logistikos valdymas, marketingo valdymas
Nuolatinės (3,5 metų; 210 kreditų) studijos
Ištęstinės (5 metai; 210 kreditų; dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Matematika
0,2 Istorija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Logistikos valdymas atliepia augantį specialistų
poreikį logistikos versle (logistikos specialistų
poreikis patenka į paklausiausių profesijų
penketuką). Marketingas padeda įmonėms parduoti
savo produktus ir paslaugas, būti matomoms ir
pastebimoms, kurti ir išlaikyti norimą įvaizdį.
• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas ekonomikos, verslo ir vadybos ar
kitoje socialinių mokslų srities magistrantūroje.
• KVIS duomenimis, 12 mėn. po studijų programos
baigimo dirba apie 70 proc. absolventų.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Praktika. Praktika atliekama Šiaulių
miesto ir regiono, per tarptautines
praktikas – ir užsienio valstybių
įmonėse.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. 50 proc. studijų dalykų
vykdoma nuotoliniu mišriu būdu,
naudojant Moodle aplinką.
ĮSIDĖMĖK! :) Baigęs studijas gebėsi
suprasti, analizuoti ir kritiškai
vertinti verslo procesus, priimti
tinkamiausius verslo administravimo
sprendimus.
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TECHNOLOGIJOS
MOKSLŲ STUDIJŲ
SRITIS

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
INŽINERIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Mechanikos inžinerija
Inžinerijos mokslų bakalauro laipsnis
Specializacijos: mechaninių sistemų projektavimas, robotikos inžinerija
Nuolatinės (3,5 metų; 210 kreditų) studijos
Ištęstinės (4,5 metų; 210 kreditų) studijos
Konkursinio balo sandara:
0,4 Matematika
0,2 Fizika
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
Tavo studijos, karjeros galimybės
ir paklausa darbo rinkoje
• Programa atnaujinta, atsižvelgiant į socialinių
partnerių ir programos ,,Investuok Lietuvoje“
rekomendacijas: studentai įgis kokybės, projektų
valdymo žinių, gebėjimų naudojant modernias
programų sistemas (SolidWorks ir AutodeskInventor),
projektavimo ir gamybos automatizavimo įgūdžių.
Nauja robotikos inžinerijos specializacija įtraukia
studentus į išmaniosios gamybos procesus.

Praktika. Studentai praktikas atlieka
Šiaulių ir kitų Lietuvos regionų
įmonėse.
Studijų prieinamumas ir
lankstumas. Galimybė studijuoti
pagal individualų studijų planą.
ĮSIDĖMĖK! :) 95 proc. šios programos
absolventų darbo vietą susirado jau
pirmuosiuose kursuose.

• Darbas įvairių profilių įmonėse, mechanikos objektų,
lengvosios, maisto pramonės, energetikos ir kitų
pramonės šakų įmonių mechaninėse tarnybose,
privačiose įmonėse, naujų įmonių steigimas.
• Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti
kompetencijas mechanikos inžinerijos krypties ir
kitoje technologijos mokslų srities magistrantūroje.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems
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