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MAGISTRANTŪRA –
studijos lyderiams!
Magistrantūros studijos (antrosios pakopos studijos) – tai
studijos, suteikiančios galimybę gilinti ir plėtoti turimas
kompetencijas lyderiams, kuriems būtini individualūs
vadovavimo gebėjimai, savarankiški analitiniai sprendimai, grįsti
mokslinėmis žiniomis ir kritiniu mąstymu.
Šiaulių universitetas kviečia į magistrantūros studijas ugdymo,
gyvybės, informatikos, inžinerijos, humanitarinių, socialinių
mokslų, menų, verslo ir viešosios vadybos srityse.
Antrosios pakopos studijos Šiaulių universitete vykdomos
nuolatine ir (ar) ištęstine studijų forma, tačiau yra galimybė
rinktis ir mišrias studijas, kai dalis studijų dalykų studijuojama
nuotoliniu būdu, derinant tradicines studijas su nuotolinėmis ir
kooperuotomis studijomis.
Lanksti studijų sistema ypač aktuali dirbantiems, keliaujantiems,
šeimas sukūrusiems ar negalią turintiems studentams.
Stojantiesiems, įgijusiems išsilavinimą kolegijose ar norintiems
studijuoti kitą studijų sritį, sudaromos sąlygos išklausyti
trūkstamus dalykus ir egzaminus išlaikyti studijuojant
magistrantūroje arba prieš studijas organizuojamose
papildomosiose studijose.

www.su.lt

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse
priėmimas ir dokumentų
registravimas
Dokumentai pateikiami
Priėmimo komisijoje
(Vytauto g. 84, 410 kab.,
tel. (8 41) 595 755)

Pagrindinis priėmimas:
2018 03 05–2018 05 24 (P. Višinskio g. 38, Studijų ir tarptautinių programų tarnyba)
2018 06 01–2018 07 12 12 val. (Vytauto g. 84, 410 kab., priėmimo komisijoje)

Kūrybinių darbų
kolekcijos pristatymas

2018 07 10 11 val. pasirinkusiems dailės studijų programą.

Kūrybinių darbų kolekcijų
įvertinimų skelbimas

2018 07 11 15 val.

Priėmimo komisijos
posėdžiai, dalyvaujant
Pretendentų į magistrantūrą
ir profesines studijas
ekspertinio vertinimo
komisijų pirmininkams
ir stojantiesiems /
Pakviestųjų studijuoti
sąrašo paskelbimas ir
priėmimas

2018 07 12 (Vytauto g. 84)
10.00 val. Pretendentų į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas
ekspertinio vertinimo komisija.
11.00 val. Pretendentų į socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų
krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.
12.00 val. Pretendentų į inžinerijos, gyvybės ir informatikos mokslų studijų
krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.
12.30 val. Pretendentų į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės
programas ekspertinio vertinimo komisija.
13.00 val. Pretendentų į menų studijų krypčių grupės programą ekspertinio
vertinimo komisija.

Apeliacijų
priėmimas

Apeliacijos dėl konkursinio balo turi būti pateiktos raštu Universiteto priėmimo
komisijai per 24 valandas po kviečiamųjų studijuoti sąrašo paskelbimo.

Apeliacijų
nagrinėjimas

Apeliacijos išnagrinėjamos per vieną darbo dieną nuo įteikimo ir atsakymai
skelbiami 2018 07 16 13 val.

Priimtųjų studijuoti
sąrašo paskelbimas

2018 07 19 iki 14 val. interneto svetainėje www.su.lt

Papildomas priėmimas,
likus laisvų vietų

2018 07 20–2018 08 22

Papildomas priėmimas:
2018 07 20–2018 08 22 (Vytauto g. 84, 410 kab., priėmimo komisijoje)

PRIĖMIMAS Į MAGISTRANTŪROS STUDIJAS
Konkursinio balo sandara
Stojant į magistrantūros studijas konkursinis balas apskaičiuojamas, remiantis stojančiojo universitetinių pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio ir papildomų balų (jeigu yra numatyta) duomenimis. Pvz.: 1 rodiklis – dip
lomo priedėlyje įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; 2 rodiklis – papildomi balai už mokslinę (publikacijos,
pranešimai mokslinėse konferencijose) ar kitą numatytą veiklą (kūrybinių darbų aplankas). Šių rodiklių suma ir
sudarytų konkursinį balą.
Priėmimo klausimais konsultuoja
Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: P. Višinskio g. 38, tel. (8 41) 595 755; el. p. studijuok@su.lt.
Informaciją apie reikalingus dokumentus, jų pateikimą, Universiteto rekvizitus ir kitas svarbias su stojimu susijusias sąlygas rasite www.su.lt

GYVYBĖS
MOKSLAI

GAMTINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS
Gyvybės mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Sukurta studijų aplinka įgalina laisvai reikšti mintis, diskutuoti, kritiškai mąstyti ir tobulinti eksperimentinius, analitinius įgūdžius kartu su srities specialistais, atliekant mokslo
tiriamąjį darbą. Studijos yra lanksčios, suteikiančios pasirinkimo laisvę, planuojant savo karjerą.
Studentams atveriamos galimybės įsitraukti į mokslinius
tyrimus kartu su Vienos medicinos universiteto, Latvijos
universiteto, Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto,
Kordobos universiteto, Suomijos meteorologijos instituto
garsiais mokslininkais ir praktikais.
Programa ugdo inovatyviai mąstančias pilietiškas asmenybes, gebančias įgytas žinias ir sampratą apie globalizacijos
ir antropogeninio krūvio keliamą poveikį biologinei įvairovei ir žmogaus sveikatai. Šios srities specialistai turi žinių
ir įgūdžių eiti pareigas, susijusias su už augalijos ir gyvūnijos raidą, pažeidimų vertinimu, ir sprendimų dėl gamtinės
aplinkos atkūrimo priėmimu.

Programos profesoriai, dėstytojai:
Prof. Ingrida Šaulienė,
prof. Vidmantas Pileckas, doc. Violeta
Šlekienė, doc. Laura Šukienė,
dr. Martynas Kazlauskas, dr. Ilona
Kerienė.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintiems
atitinkamos krypties bakalauro
diplomo papildomųjų studijų metu
privaloma išlaikyti trūkstamus
dalykus: Molekulinė ląstelės biologija,
Augalų ir gyvūnų fiziologija, Biologiniai
ištekliai, Meteorologija ir klimatologija,
Hidrologija.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems
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MATEMATIKOS
MOKSLAI

MATEMATIKA
Matematikos mokslų magistro laipsnis
Specializacija: didžiųjų duomenų analitika (Big Data
Analytics)
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlyje
pateiktų dalykų įvertinimų svertinio vidurkio ir
papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Programa rengia specialistus, turinčius gilių matematikos
žinių, gebančius kurti algoritmus, modeliuoti, analizuoti,
spręsti prognozavimo bei optimizavimo uždavinius, valdyti
didelius duomenų srautus, apjungti ir pritaikyti matematikos bei informacinių technologijų žinias praktinių problemų sprendimui.
Specializacija Didžiųjų duomenų analitika atvers galimybes
dirbti analitikais įmonėse, dirbančiose su didžiaisiais duomenimis (telekomunikacijų bendrovės, prekybos tinklai,
bankai), pramonės ir verslo įmonių kokybės valdymo skyriuose; modeliavimo specialistais, tyrėjais, finansų matematikais draudimo kompanijose, vertybinių popierių biržose bei valstybės institucijose; projektų vadovais tyrimų ir
informacinėse agentūrose.
Pasirinkę mokslininko kelią absolventai gali gilinti žinias
matematikos doktorantūroje, dirbti dėstytojais ar mokslo
darbuotojais mokslo ir švietimo institucijose, mokslinių tyrimų centruose.

Programos profesoriai, dėstytojai:
prof. dr. Donatas Jurgaitis, prof.
dr. Roma Kačinskaitė, prof. dr.
Renata Macaitienė, prof. dr. Darius
Šiaučiūnas, doc. dr. Vaidotas
Kanišauskas, 2018–2019 m. m.
paskaitas planuoja skaityti doc.
Alar Leibak (Talino technologijos
universitetas), taip pat ilgamečiai
akademiniai partneriai iš Vilniaus
universiteto.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys matematikos
krypčių grupės bakalauro diplomo
privalo išlaikyti trūkstamus dalykus,
priklausomai nuo pasiektų rezultatų.

Taikomas mišrus nuotolinis mokymasis (apie 30 proc. studijų dalykų) bei lankstus individualizuotas studijų planas.
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MENAI

DAILĖ
Specializacijos: dizainas, grafika, tapyba
Menų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines tos pačios
studijų krypties pagrindines studijas.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Konkursinio balo sandara. Stojantieji pateikia
savarankišką kūrybinių darbų kolekciją. Konkursinį
balą sudaro kolekcijos įvertinimo ir diplomo priedėlio
įvertinimų svertinio vidurkio suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
2018 m. priėmimo magistrantai turės dar didesnes tarptautinio mobilumo, savo kūrybos pristatymo visuomenei
galimybes, jiems dėstys daugiau iš užsienio atvykstančių
dėstytojų. Programoje daug dėmesio skiriama individualiam kūrybiniam darbui, daug eksperimentuojama, dėmesys skiriamas menų integralumui.
Magistrantai originaliai plėtoja, išreiškia menines idėjas,
pateikia magistro darbo aprašus ir kūrybines kolekcijas
integruodami studijų metu įgytas žinias bei gebėjimus,
sujungdami jas su asmenine patirtimi. Magistrantai baigiamajame projekte maksimaliai įtvirtina, atskleidžia, pademonstruoja visas studijų metais įgytas menines ir tiriamojo darbo kompetencijas.
Programa rengia profesionalius dailininkus, gebančius
dirbti kūrybinį darbą, realizuoti savo menines idėjas Lietuvos ir užsienio dailės gyvenime, analizuoti meninę situaciją
šalyje, bendruomenėje, profesionaliai spręsti, konceptualizuoti meno problemas, galinčius dirbti įvairiose meno,
kultūros ir socialinėse, įvairių lygių viešosiose institucijose,
nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.

Programos profesoriai, dėstytojai:
profesoriai Vaidotas Janulis, Giedrius
Šiukščius, Ričardas Garbačiauskas,
Gražina Arlauskaitė Vingrienė,
docentai Vidmantas Zarėka,
Vilmantas Dambrauskas, Adas
Toleikis, Arūnas Uogintas ir kt.
ĮSIDĖMĖK! :) Dizaino, amatų,
audiovizualinio meno (fotografijų
ir medijų), architektūros bakalauro
kvalifikacinį laipsnį arba dailės
mokytojo pedagoginę kvalifikaciją
turintys absolventai į dailės
magistrantūrą be išlyginamųjų
studijų priimami, kai dailės dalykų
turinio ir apimties kreditai atitinka
dailės magistrantūrai būtiną bazinį
išsilavinimą. Kitais atvejais studentai
papildomųjų studijų metu turi
išlaikyti trūkstamus dalykus.
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UGDYMO
MOKSLAI

MUZIKOS PEDAGOGIKA
Ugdymo mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines tos pačios
studijų kryties pagrindines studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos, kompetentingus, orientuotus į mokslinę tiriamąją veiklą, tarpdiscipliniškumą bei inovatyvias technologijas meno pedagogikos
specialistus. Inovatyvi garso studija suteikia patrauklumo
studijuoti ir įgyti kompetencijų, susijusių su garso technologijomis, kurios ypač reikalingos šiuolaikiniam muzikos
specialistui sėkmingai adaptuojantis besikeičiančioje darbo rinkoje.
Dėstomų dalykų specifika orientuota į naujausius mokslo
ir meno pasiekimus generuojant inkliuzinio ugdymo menu
(muzika) idėjas. Šios programos magistrantai studijų metu
turi plačias galimybes dalyvauti Universiteto meno kolektyvuose, rengti pranešimus ir juos pristatyti Universiteto
bei tarptautinėse konferencijose.
Absolventai galės dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, gimnazijose, bendrojo ugdymo ir meno
mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vadovauti neformalios muzikinės veiklos kolektyvams, taip pat inicijuoti
privačią muzikinio ugdymo veiklą. Baigus muzikos pedagogikos magistrantūrą studijas galima tęsti socialinių mokslų
srities doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai:
profesoriai Diana Strakšienė ir Rytis
Urniežius, docentai Birutė Janonienė,
Edita Musneckienė; vizituojantys
užsienio dėstytojai: Olga Blauzde iš
Liepojos universiteto (Latvija), dr.
Kristín Jónína Taylor ir dr. Bryanas
Stanley iš Nebraskos universiteto
(JAV) ir kt.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys bakalauro
diplomo, liudijančio muzikos
pedagogikos / muzikos studijas,
privalo išlaikyti trūkstamus dalykus:
Muzikos istorija, Muzikinio ugdymo
metodika, Muzikos kalba.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems
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EDUKOLOGIJA
Specializacijos: švietimo vadyba, vaiko teisių apsaugos
vadyba
Ugdymo mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Tarptautinių studijų ekspertų grupės puikiai įvertinta
studijų programa rengia aukščiausios kvalifikacijos, konkurencingus specialistus, turinčius tarpdisciplininių žinių,
būtinų edukacinių reiškinių, procesų, sistemų, organizacijų funkcijų supratimui ir tyrėjo, analitiko veiklai, gebančius projektuoti skirtingo amžiaus žmonių ugdymą(si),
mokymą(si) visą gyvenimą, spręsti švietimo organizacijų
vadybos, švietimo kokybės vadybos, vaikų teisių apsaugos
problemas.
Studijų turinio metodologinė prieiga – paradigminis konstravimas, kai turinys integraliai apima socialinių ir humanitarinių mokslų žinias švietimo reiškiniams aiškinti. Studentams suteikiamos galimybės gilinti žinias individualiai ir
laisvai pagal poreikius pasirenkant specializaciją, dalyvauti
mokslo ir taikomojoje mokslo veikloje, tarptautinio mobilumo programose, gauti akademinę ir neakademinę paramą.
Edukologijos studijų programos absolventai dirba įvairiose
švietimo sistemos grandyse, organizacijose, šeimos ir vaikų
teisių apsaugos institucijose, verslo, viešojo administravimo
paslaugų sektoriuose nuolatinio mokymo(si), konsultavimo,
ekspertinio edukacinių procesų vertinimo, projektavimo, kokybės vadybos srityse. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.
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Programos profesoriai, dėstytojai:
profesoriai Audronė Juodaitytė,
Daiva Malinauskienė, Aušrinė
Gumuliauskienė, Vincentas
Lamanauskas, Aušra Kazlauskienė.
Dirba ir kiti ambicingi mokslo daktarai
ir praktikai: Erika Masiliauskienė,
Reda Ponelienė, Jurgita Smilgienė,
Jurgita Lenkauskaitė, kiekvienais
metais vizituojantys dėstytojai iš kitų
Europos ir JAV universitetų.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys vieno
iš švietimo ir ugdymo krypčių
(pedagogikos, edukologijos, švietimo
ir ugdymo, andragogikos) grupės
bakalauro diplomo papildomųjų
studijų metu privalo išlaikyti
trūkstamus dalykus: Ugdymo teorijos
ir sistemos, Šiuolaikinė didaktika,
Edukaciniai tyrimai ir inovacijos.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

SPECIALIOJI PEDAGOGIKA
Specializacija: specialiojo ir inkliuzinio ugdymo
koordinavimas
Ugdymo mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
švietimo ir ugdymo krypčių grupių (pedagogikos,
edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) studijas.
Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems
specialiosios pedagogikos studijų programą.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Studijų programa grindžiama naujausiais specialiojo ir
inkliuzinio ugdymo srities moksliniais tyrimais bei pažangiausiais šalies ir užsienio pedagoginės praktikos modeliais. Magistrantai turi galimybę išvykti studijuoti į užsienio
universitetus pagal „Erasmus+“ programą.
Rengiami aukštos kvalifikacijos konceptualiai ir kritiškai
mąstantys specialieji pedagogai, gebantys savarankiškai
tyrinėti edukacines aplinkas, koordinuoti specialųjį ir inkliuzinį ugdymą, taikyti ir skleisti naujausias specialiosios
ir inkliuzinės pedagogikos mokslo žinias.
Baigusieji šias studijas galės dirbti švietimo ir ugdymo įstaigose – koordinuoti specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą instituciniu ir tarpinstituciniu lygmenimis dirbdami
vaiko gerovės komisijoje ar pedagoginėse psichologinėse
bei kitose švietimo pagalbą teikiančiose tarnybose. Programos absolventai turi galimybę tęsti studijas edukologijos krypties doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai:
prof. dr. Stefanija Ališauskienė,
doc. dr. Albina Kepalaitė,
doc. dr. Algirdas Ališauskas,
doc. dr. Lina Miltenienė, vizituojantys
užsienio šalių (Jungtinės Karalystės,
Izraelio, Suomijos, JAV ir kt.)
mokslininkai.
ĮSIDĖMĖK! :) Turintys profesinio
bakalauro laipsnį privalo išlaikyti
trūkstamus dalykus: Specialioji
pedagogika ir inkliuzinis ugdymas
(4 kr.), Vaiko psichopedagoginis
vertinimas (5 kr.), Specialiojo pedagogo
ir logopedo asistento praktika (3 kr.).
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO EDUKOLOGIJA
Specializacijos: neįgaliųjų fizinė veikla, sportinio ugdymo
vadyba
Ugdymo mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Programos poreikis grindžiamas Lietuvos sporto plėtros
strategija 2011–2020 m., akcentuojančia kvalifikuotų kūno
kultūros ir sporto specialistų rengimo poreikį, ir Lietuvos
sveikatos programa 2014–2023 m., pabrėžiančia būtinybę
visuomenėje ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius.
Studijų rezultatai yra orientuoti į kūrybišką teorinių žinių
ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymą. Programos absolventai geba atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių
kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą.
Šios programos absolventai dirba bendrojo ugdymo mokyklose, sporto mokyklose ir kitose sporto mokymo įstaigose, gali realizuoti neformaliojo vaikų švietimo programas, kurti ir plėtoti asmeninį visuomenės sveikatinimo
verslą. Dalis studijas pradedančių magistrantų jau dirba
pedagoginį arba administracinį darbą kūno kultūros srityje, kita dalis įsidarbina studijų metu. Absolventai gali tęsti
studijas doktorantūroje.
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Programos profesoriai, dėstytojai:
prof. dr. Dario Novakas,
doc. dr. Stanislovas Norkus,
doc. dr. Lauras Grajauskas ir kt.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintiems vienos
iš švietimo ir ugdymo krypčių
(pedagogikos, edukologijos,
andragogikos, švietimo ir ugdymo)
grupės arba sporto krypties
bakalauro diplomo papildomųjų
studijų metu privaloma išlaikyti
trūkstamus dalykus: Pedagogikos
pagrindai, Psichologija, Kūno kultūros
teorija. Didaktika, Sporto teorija.
Didaktika.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

KARJEROS EDUKOLOGIJA
Ugdymo mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų, dalis programos
vykdoma nuotoliniu būdu)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Šios programos poreikis grindžiamas, atsižvelgiant į šiuolaikinę darbo rinkos situaciją. Profesinis konsultavimas ir
(ar) ugdymas karjerai šiuolaikinėmis sąlygomis tampa tęstiniu, procesu, kuris prasideda mokykloje, tęsiasi pereinamuoju į suaugusiųjų gyvenimą ar jų darbo veiklos laikotarpiu ir yra siekiamas per visą gyvenimą. Todėl programoje
ugdymas karjerai analizuojamas įvairių amžiaus ir socialinių grupių aspektais.
Programa regia aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie
studijose įgyja tiriamąją-analitinę kompetenciją, geba
įvertinti siekiamų karjeros tikslų įtaką asmenybės savirealizacijos perspektyvai. Absolventai įgyja daugiafunkcį (politinį, socialinį, edukologinį) profesinės karjeros ir veiklos
supratimą, leidžiantį įveikti stereotipus ir planuoti karjeros
strategiją daugiakultūrėje, pliuralistinėje demokratinės visuomenės aplinkoje.
Absolventai gali teikti profesinio orientavimo ir karjeros
planavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, aukštosiose
mokyklose, profesinio orientavimo centruose, jaunimo
darbo centruose, darbo biržose ir kitose formalaus bei
neformalaus švietimo institucijose. Galimybė tęsti studijas
doktorantūroje.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Programos profesoriai, dėstytojai:
prof. Vincentas Lamanauskas,
prof. Daiva Malinauskienė, doc. Dalia
Augienė, doc. Rima Bakutytė ir
kt. Kiekvienais metais paskaitas
magistrantams skaito vizituojantys
dėstytojai iš Latvijos, Čekijos, Italijos,
Brazilijos, Taivano, Pietų Afrikos
Respublikos ir kt. valstybių.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys vieno
iš švietimo ir ugdymo krypčių
(pedagogikos, edukologijos, švietimo
ir ugdymo, andragogikos) grupės
bakalauro diplomo papildomųjų
studijų metu privalo išlaikyti
trūkstamus dalykus: Ugdymo teorijos
ir sistemos, Šiuolaikinė didaktika,
Edukaciniai tyrimai ir inovacijos.
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SOCIALINIAI
MOKSLAI

SOCIALINIS DARBAS
Jungtinė studijų programa su Kijevo atviruoju tarptautiniu
žmogiškosios raidos universitetu „Ukraina“ (angl. Open
International University of Human Development “Ukraina”)
Jungtinis socialinio darbo magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų)
Studijos vyksta lietuvių / anglų kalbomis.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos socialinio
darbo arba socialinės pedagogikos krypties studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos socialinius
darbuotojus, pasirengusius profesinei praktinei veiklai
ir moksliniams tyrimams bendruomenės, nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmenimis, gebančius veikti neapibrėžtomis
ir kompleksinėmis aplinkybėmis, teikti pagalbą asmenims
negalios situacijoje.
Specialieji gebėjimai lavinami derinant probleminį mokymą, kritinio mąstymo, atvejų analizės, CLIL metodus ir
kooperuotas studijas. Tyrėjų gebėjimai tobulinami individualių konsultacijų su vadovu metu, taikant empirinių tyrimų metodus bei skiriant individualias mokslinio tiriamojo
darbo užduotis.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys socialinio
darbo arba socialinio pedagogo
bakalauro diplomo papildomųjų
studijų metu privalo išklausyti
trūkstamus dalykus: Socialinio darbo
technologijos ir metodai, Neįgaliųjų
socializacijos teorija ir praktika,
Žmogaus teisės ir socialinė politika,
Tarpininkavimas ir konsultavimas
reabilitacijoje.

Absolventai gali dirbti socialinio darbo specialistais skirtingo lygmens socialines ir kitas paslaugas teikiančiose įstaigose (nevyriausybinėse organizacijose, vietos bendruomenėse, savivaldybių ar regioninėse institucijose). Septinto
lygmens kvalifikacija suteikia magistrui galimybę tęsti studijas doktorantūroje.
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EKONOMIKA
Socialinių mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų), ištęstinės studijos
(2 m.; 90 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos ekonomikos specialistus, turinčius naujausių ekonomikos mokslo
bei tyrimų metodologijos žinių, gebančius taikyti kiekybinės analizės ir modeliavimo technikas atliekant sisteminius ekonominių problemų tyrimus.
Baigę studijas programos absolventai savarankiškai atlieka taikomojo pobūdžio tyrimus, naudodami naujausias
ekonomikos, finansų analizės ir su jomis susijusias tarpdisciplinines teorijas.
Absolventai dirba verslo įmonėse, valdžios institucijose,
draudimo kompanijose, mokesčių inspekcijoje, bankuose
ekonomikos ir finansų analitikais, ekspertais, yra atsakingi
už ekonominių procesų strateginį planavimą ir prognozavimą. Galimybė tęsti studijas socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje.
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Programos profesoriai, dėstytojai:
prof. Zita Tamašauskienė,
prof. Diana Cibulskienė, doc. Janina
Šeputienė, doc. Rasa Balvočiūtė,
doc. Dalia Rudytė, dr. Dovilė
Ruplienė, doc. Mindaugas Butkus,
doc. Solveiga Skunčikienė,
doc. Kristina Matuzevičiūtė,
profesoriai ir dėstytojai iš užsienio
universitetų.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys ekonomikos
krypties ar verslo ir vadybos
krypčių grupės bakalauro diplomo
papildomųjų studijų metu privalo
išlaikyti trūkstamus dalykus:
Mikroekonomika 2, Makroekonomika
2, Ekonominė analizė, Ekonometrija.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

HUMANITARINIAI
MOKSLAI

LIETUVIŲ KALBOTYRA
Humanitarinių mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas.
Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems
filologijos krypties studijų programas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio (priedo)
įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Lietuvių kalbotyros magistrantūra rengia aukštos kvalifikacijos antrosios studijų pakopos universitetinio išsilavinimo
absolventus, turinčius kompetencijų su lituanistika susijusiam aukštos kvalifikacijos reikalaujančiam darbui.
Studijų programoje taikoma pagrindinių lingvistinių mokyklų metodologija: Prahos mokykla; Kopenhagos mokykla,
sinchroniniai ir diachroniniai tyrimai; amerikiečių struktūralizmas; transformacinė (generatyvinė) gramatika; vidinių
linksnių teorija; sociolingvistika ir šiuolaikinės kalbos raidos hipotezės; lyčių komunikacija.
Absolventai orientuoti į Šiaulių regiono savivaldybių strateginius veiklos planus, kuriuose pabrėžiama būtinybė turėti jaunų aukštos kvalifikacijos specialistų rajonų gimnazijose, muziejuose, kultūros centruose, vietinėse televizijose
ar radijuje.
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Programos profesoriai, dėstytojai:
prof. habil. dr. Kazimieras Romualdas
Župerka, prof. dr. Bronius
Maskuliūnas, prof. dr. Genovaitė
Kačiuškienė, doc. dr. Edmundas
Trumpa.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys filologijos
krypties bakalauro diplomo privalo
išlaikyti trūkstamus dalykus:
Dabartinė lietuvių kalba I, Dabartinė
lietuvių kalba II, Dabartinė lietuvių
kalba III, Dabartinė lietuvių kalba IV.

ISTORIJA IR POLITIKA
Humanitarinių mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
humanitarinių arba socialinių mokslų studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Programa siūlo specifinį tarpdisciplininį derinį, apimantį istorijos ir politikos metodologiją, teoriją ir praktiką. Globalizacija pasireiškia ir veikia visas žmogaus gyvenimo sritis:
ekonomiką, politiką, socialines struktūras ir pan. Žmonija
negalės išspręsti daugelio kylančių problemų be humanitarinių ir socialinių mokslų, nesuvokus vykstančių procesų
prigimties.
Magistrai studijuoja tokias politinės ir socialinės istorijos
problemas, kaip Europa totalinio karo amžiuje (1914–
1945 m.), sovietizacijos istorija, politikos ir diplomatijos
sąsajos, migraciniai procesai, modernioji vietos savivalda,
atminties kultūra ir paveldas. Mokslinė praktika ir mokslo
tiriamasis projektas skirti analitinėms ir praktinėms studentų kompetencijoms gilinti.

Programos profesoriai, dėstytojai:
prof. dr. Rita Regina Trimonienė,
doc. dr. Simonas Strelcovas,
doc. dr. Birutė Kazimiera Salatkienė,
kviečiami vizituojantys dėstytojai iš
užsienio.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys istorijos
krypties bakalauro diplomo privalo
išlaikyti trūkstamus dalykus:
Istorijos studijų įvadas, Istoriografijos
paradigmos, Naujausiųjų laikų Lietuvos
istorija, Politikos mokslų pagrindai.

Programa rengia aukštos kvalifikacijos, kritiškai mąstančius specialistus, kurie remdamiesi įgytomis sisteminėmis
kompetencijomis galėtų vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą,
dirbti mokslo, švietimo, kultūros įstaigose, politinėse ir nevyriausybinėse organizacijose. Gabiausieji gali dirbti aukštosios mokyklos dėstytojais, tęsti studijas doktorantūroje.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems
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VERSLO
IR VIEŠOJI
VADYBA

REGIONŲ PLĖTRA IR VALDYMAS
Jungtinė studijų programa su Pardubicių universitetu
(Čekija)
Jungtinis viešojo administravimo magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)
Studijos vyksta anglų kalba, dalį dalykų studijuojant
Pardubicių universitete.

sužinok
sužinok
daugiau
daugiau
www.su.lt www.su.lt
paspaudęs paspaudęs
stojantiesiems
stojantiesiems

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas. Norintieji dalyvauti konkurse turi turėti ne
mažesnį kaip B2 anglų kalbos lygį* pagal Bendrųjų
Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Aukščiausios kvalifikacijos specialistai geba integruoti viešojo valdymo ir regionų plėtros žinias, turi mokslinio tyrimo ir ekspertinės veiklos gebėjimų rengti ir įgyvendinti
regionų plėtros programas. Programa aktuali įvairaus
lygmens (europinio, nacionalinio, regioninio, vietos) institucijoms, įgyvendinančioms regioninės politikos tikslus,
sprendžiančioms regionų plėtros problemas.
Visų programos studijų dalykų turiniui būdingas tarptautinis palyginamumas, metodologinis pliuralizmas, atliekamų mokslinių tyrimų mokslinis ir praktinis pritaikomumas.
Aukščiausių balų tarptautiniame vertinime 2017 m. pelniusios programos absolventai demonstruoja integralias
kompetencijas profesionaliai ir kūrybiškai veikti tarptautinėse, centrinėse, teritorinėse viešojo valdymo ir administravimo institucijose, viešosiose ir nevyriausybinėse organizacijose.
* Anglų kalbos mokėjimas gali būti pagrindžiamos šiais dokumentais:
pirmosios pakopos išsilavinimą liudijančio diplomo priedėliu, kuriame
įrašytas užsienio kalbos (anglų) studijų dalykas (ne mažiau kaip 6 kreditų),
arba kitu B2 anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiu dokumentu.

Programos profesoriai, dėstytojai:
tarptautinėje programos komandoje
greta žinomų viešojo administravimo
moksle profesorių Jano Stejskalo,
Jaroslavo Macháčeko, Dianos Šaparnienės, Algio Krupavičiaus, Aistės
Lazauskienės, Teodoro Tamošiūno
dirba jauni mokslo daktarai ir praktikai Andrius Rakickas, Kristina Matuzevičiūtė, Vita Juknevičienė, Michaela
Stříteská, Jitka Komárková ir kt., taip
pat kiekvienais metais katedroje vizituojantys dėstytojai iš JAV, Vokietijos
ir kt. valstybių.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys ekonomikos
krypties ar verslo ir vadybos krypčių
grupės bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti
trūkstamus dalykus: Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Vadyba, Makroekonomika, Teisės pagrindai.
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VADYBA
Verslo vadybos magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų), ištęstinės studijos
(2 m., 90 kreditų, vykdoma nuotoliniu būdu)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Studijose plėtojamas studentų kritinis ir kūrybinis mąstymas, tiriamoji ir tarpkultūrinė kompetencija, savivaldžio
mokymosi gebėjimai.
Vadybos magistrantūros studijų programą noriai renkasi
ir užsienio studentai, atvykstantys į Universitetą siekti magistro laipsnio, ar atskirus studijų dalykus pasirinkę „Erasmus+“ programos studentai.
Programoje keliamas tikslas sudaryti sąlygas tapti sisteminį vadybinį mąstymą turinčia asmenybe, gebančia pasitelkti naujausias vadybos mokslo žinias ir mokslinio pažinimo metodus, priimant organizacijos vertę didinančius
sprendimus, galinčia dirbti vadovaujamą darbą organizacijose ar jų padaliniuose.
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Programos profesoriai, dėstytojai:
prof. dr. Skaidrė Žičkienė,
prof. dr. Diana Šaparnienė,
doc. dr. Milda Damkuvienė,
doc. dr. Jūratė Valuckienė.
2018–2019 m. m. paskaitas planuoja
skaityti prof. Fabio Papa (Italija), taip
pat ilgamečiai akademiniai partneriai
iš JAV universitetų.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys ekonomikos
krypties ar verslo ir vadybos
krypčių grupės bakalauro diplomo
privalo išlaikyti trūkstamus dalykus:
Marketingas, Makroekonomika,
Mikroekonomika, Vadyba.

VIEŠASIS VALDYMAS
Specializacijos: dalyvaujamasis valdymas, regionų ir vietos
politika
Viešojo administravimo magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų), ištęstinės studijos
(2 m., 90 kreditų, dalis studijų vykdoma mišriu nuotoliniu
būdu)

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas.
Konkursinio balo sandara. Diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
Tavo studijos ir karjeros galimybės
Programa rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
kurie studijose įgyja gebėjimų valdyti socialinių tyrimų ir
viešosios politikos analizės metodologiją, savarankiškai
priimti į veiklos tobulinimą ir gerinimą orientuotus sprendimus. 2018 m. priėmimo naujovė – regionų ir vietos politikos specializacija.
Aukščiausius tarptautinio vertinimo balus 2017 m. pelniusios programos absolventai dirba centrinėse, teritorinėse
viešojo valdymo ir administravimo, vietos savivaldos institucijose, viešosiose ir nevyriausybinėse organizacijose,
socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo, ekonominės veiklos, regioninės plėtros ir kituose valstybinio administravimo sektoriuose organizacijų, padalinių, nevyriausybinių
organizacijų vadovais. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Programos profesoriai, dėstytojai:
profesoriai Diana Šaparnienė,
Algis Krupavičius, Aistė Lazauskienė,
Teodoras Tamošiūnas, Jonas Jasaitis,
mokslo daktarai ir praktikai Vita
Juknevičienė, Sigitas Balčiūnas, Laima
Liukinevičienė, kiekvienais metais
vizituoja dėstytojai iš JAV, Vokietijos
ir kt. šalių.
ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys ekonomikos
krypties ar verslo ir vadybos
krypčių grupės bakalauro diplomo
papildomųjų studijų metu privalo
išlaikyti trūkstamus dalykus:
Valstybės valdymo ir administravimo
sistemos, Vadyba, Makroekonomika,
Teisės pagrindai.

25

INŽINERIjOS
MOKSLAI

išManiosios gaMybos inžinerija
Inžinerijos mokslų magistro laipsnis
Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines
studijas (pirmenybė konkursinėje eilėje teikiama
inžinerijos, technologijos mokslus baigusiems), ir
asmenys, turintys profesinį bakalauro laipsnį ir studijavę
katedros organizuotose papildomosiose studijose.
Konkursinio balo sandara. diplomo priedėlio įvertinimų
svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
tavo studijos ir karjeros galimybės
Išmaniosios gamybos inžineriją baigęs magistras turi robotų valdymo, jų programavimo, mechanikos inžinerijos,
kibernetikos žinių taikymo gebėjimų aukštos kvalifikacijos
reikalaujančiuose inžineriniuose sprendimuose. Absolventas geba atlikti konstravimo ir gamybos organizavimo
darbus aukštųjų technologijų įmonėse, kuriose vyrauja išmanioji – robotizuota gamyba.
Aukštos kvalifikacijos specialistai galės dirbti inžinerinį
darbą pramonės įmonėse. Absolventai gali tęsti studijas
doktorantūroje ir siekti mokslininko ar pedagogo karjeros.
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sužinok
daugiau
www.su.lt
paspaudęs
stojantiesiems

Programos profesoriai, dėstytojai:
prof. dr. Gintautas daunys,
prof. dr. Vidas Lauruška,
doc. dr. Nerijus Ramanauskas,
doc. dr. Gediminas Valiulis ir kt.
ĮsidėMėK! :) Neturintys elektronikos
ir elektros inžinerijos, mechanikos
inžinerijos, gamybos inžinerijos
studijų krypties bakalauro diplomo
papildomųjų studijų metu privalo
išlaikyti trūkstamus dalykus (iki
5 dalykų sąrašas sudaromas
individualiai).

TĘSTINĖS
STUDIJOS

Tęstinių ir nuotolinių studijų institute vykdomos tęstinio mokymo, profesinės pedagogikos studijos, nuotolinės studijos, studijų moduliai, teikiamos įvairios neformaliojo suaugusiųjų švietimo
paslaugos. Vykdomas neformaliai įgytų kompetencijų vertinimas.
Tęstinės studijos skirtos asmenims, baigusiems aukštąsias mokyklas ir siekiantiems persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius.
I PAKOPOS PERKVALIFIKAVIMO STUDIJOS
Priimami asmenys, turintys universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Neturinties pedagogo kvalifikacijos sudaromos sąlygos papildomai studijuoti profesinių studijų programą Pedagogika.
• Anglų filologija (suteikiamas humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis);
• Istorija (suteikiamas humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis);
• Lietuvių filologija (suteikiamas humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis);
• Socialinė pedagogika (suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija);
• Integruotų gamtos mokslų pedagogika (suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis).
Studijų trukmė – 2–2,5 m. Studijos mokamos.
I PAKOPOS TĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS BAIGUSIEMS KOLEGIJAS
Mechanikos inžinerija (priimami asmenys, turintys transporto ir mechanikos inžinerijos profesinę
kvalifikaciją; baigusiems studijas suteikiamas inžinerijos mokslų laipsnis);
Socialinė pedagogika (priimami asmenys, turintys socialinio darbuotojo arba socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją; baigusiems studijas suteikiamas ugdymo mokslų laipsnis, pedagogo kvalifikacija).
Studijų trukmė – 1,5–2 m. Studijos mokamos.
PROFESINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA PEDAGOGIKA
Priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir ketinantys dirbti pedagoginį darbą. Baigusiems
studijas suteikiama pedagogo kvalifikacija, išduodamas studijų pažymėjimas.
Studijų apimtis – 60 kreditų, trukmė – 1,5 m.
Studijos mokamos. Yra galimybė gauti valstybės finansavimą.
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO STUDIJŲ MODULIAI
Neformaliojo švietimo studijų moduliai skirti pedagogams, siekiantiems įgyti papildomą pedagoginę
ar dalykinę specializaciją.
Priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Neturintiems pedagoginio išsilavinimo
sudaroma galimybė papildomai studijuoti pagal Pedagogikos programą.
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Baigusiems išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.
Studijų apimtis – 90 kreditų. Studijos mokamos.
Pedagoginės specializacijos studijos:
• Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas;
• Pradinio ugdymo pedagogika;
• Socialinė pedagogika;
• Surdopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija);
• Tiflopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija).
Mokomojo dalyko studijos:
• Informacinės technologijos;
• Integruotų gamtos mokslų pedagogika (fizika, chemija, biologija);
• Istorija;
• Lietuvių filologija;
• Matematika;
• Anglų kalba pradinėse klasėse.
NEFORMALIOSIOS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS (MODULIAI)
• Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas (kurso apimtis 120 val., skirtas neformaliojo ugdymo
ir profesijos mokytojams);
• Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai (pagal reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą;
ŠMM 2014-08-24 Įsak. Nr. V-774);
• Andragogika (modulio apimtis 10–30 ECTS; suteikiamos andragogui (dirbančiam su suaugusiaisiais) reikalingos kompetencijos);
• Kompiuterinio raštingumo moduliai (pagal ECDL);
• Kūno kultūros mokymo programos (programos apimtis 30 ECTS, arba 700 val.; skirta asmenims, siekiantiems gauti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą, suteikiantį teisę dirbti sporto
teorinį ir praktinį darbą, susijusį su kūno kultūra);
• Praktinė anglų kalba (A1-A2, B2, C1 lygiai pagal BEKM);
• Praktinė vokiečių kalba (A1-A2, B2, C1 lygiai pagal BEKM);
• Praktinė rusų kalba (A1-A2, B2, C1 lygiai pagal BEKM).
Kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas įvairių sričių specialistams: valstybės tarnautojams, medikams, įmonių,
įstaigų darbuotojams. Daugiau informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo programas ir neformaliojo mokymosi
vertinimo ir pripažinimo klausimais teikiama tel. (8 41) 39 30 16, interneto svetainėje www.tsi.su.lt.
Apie priėmimą ir reikiamus dokumentus teirautis priėmimo komisijoje darbo dienomis: Vytauto g. 84, Šiauliai,
tel.: (8 41) 59 58 50 / 59 58 56, el. p. priemimas@tsi.su.lt, www.tsi.su.lt
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