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2018 m. Šiaulių universitetas organizuoja priėmimą į papildomąsias
studijas, suteikiančias teisę stoti į magistrantūrą. Į papildomąsias
studijas priimami asmenys, turintys koleginį, universitetinį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete atitinkamas magistrantūros
studijų programas.
Papildomosios studijos siekiantiems studijuoti magistrantūroje organizuojamos, kai:
• asmuo yra baigęs kolegines studijas ir neturi praktinės veiklos
patirties pasirinktoje studijų srityje;
• pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens
baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine ar
gretutine kryptimi ir asmuo neturi praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje.
Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę stoti į tos studijų krypties, kurios papildomosios studijos vyko, magistrantūros studijų programas. Pažymoje nurodomi išklausyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai.

Stojimo dokumentai
į papildomąsias
studijas priimami
Studijų ir tarptautinių programų
tarnyboje (P. Višinskio g. 38,
Šiauliai; tel. (8 41) 595 755,
el. paštas studijuok@su.lt);
nuo 2018 m. birželio 1 d.
Universiteto Priėmimo komisijoje
(Vytauto g. 84, 410 kab.;
tel. (8 41) 595 755,
el. paštas studijuok@su.lt);
Šiaulių universiteto
akademiniuose padaliniuose
(atitinkamas studijų programas
kuruojančiose katedrose).

EDUKOLOGIJOS KATEDRA
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programas
Edukologija (NL – 2 m.)
Karjeros edukologija (NL – 1,5 m.)
Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro laipsnį
Studijų apimtis:
iki 15 kreditų – turintiems vieną iš ugdymo mokslų studijų krypčių
grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį;
iki 20 kreditų – neturintiems ugdymo mokslų studijų krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės
profesinio bakalauro arba jo atitinkančio kvalifikacinio laipsnio.
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Informacija teikiama
tel. (8 41) 595 718,
el. p. skaiste.koviene@su.lt

SOCIALINĖS GEROVĖS STUDIJŲ IR KŪNO KULTŪROS KATEDRA
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programą
Kūno kultūros ir sporto edukologija (NL – 2 m.)
Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro laipsnį.

Informacija teikiama
tel. (841) 595 735,
el. p. roma.misgirdiene@su.lt

Studijų apimtis:
iki 30 kreditų – turintiems vieną iš ugdymo mokslų studijų krypčių
grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį;
iki 45 kreditų – neturintiems ugdymo mokslų studijų krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės
profesinio bakalauro arba jį atitinkančio kvalifikacinio laipsnio.
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programą
Socialinis darbas (jungtinė studijų programa su universitetu
„Ukraina“ (Kijevas) (NL – 1,5 m.)
Priimami kolegijų absolventai, įgiję socialinio darbo studijų krypties
arba socialinės pedagogikos profesinio bakalauro laipsnį arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį.
Studijų apimtis – iki 22 kreditų.

INFORMATIKOS KATEDRA
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programą
Matematika (NL – 1-2 m)
Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Informacija teikiama
tel. (8 41) 595 722,
el. p. audrone.grisiuviene@su.lt

Įstojus į valstybės nefinansuojamas magistrantūros vietas papildomosios studijos gali vykti derinant jas su magistrantūros studijomis.
Dalis papildomųjų studijų programos gali būti vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.
Studijų apimtis: nuo 30 iki 60 kreditų, priklausomai nuo turimo
diplomo priedėlio įrašų.
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INŽINERIJOS KATEDRA
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programas
Gamtinių sistemų valdymas (NL – 2 m.)
Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį

Informacija teikiama
tel. +370 6 507 0981,
el. p. laura.sukiene@su.lt

Studijų apimtis:
nuo 15 iki 40 kreditų – ketinantiems stoti į tos pačios studijų krypties
magistrantūros studijas;
nuo 28 iki 60 kreditų – ketinantiems stoti į kitos studijų krypties magistrantūros studijas.
Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta
2 metų biologo, aplinkosaugos specialisto praktinės veiklos patirtis.
Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS KATEDRA
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programą
Specialioji pedagogika (NL – 1,5 m.)
Priimami asmenys, baigę ugdymo mokslų studijų krypčių grupės
(pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos)
universitetinį bakalaurą arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį. Įgijusieji profesinio bakalauro laipsnį turi išlaikyti trūkstamus dalykus:
Specialioji pedagogika ir inkliuzinis ugdymas (4kr.), Vaiko psichopedagoginis vertinimas (5 kr.), Specialiojo pedagogo ir logopedo asistento
praktika (3 kr.).
Studijų apimtis – 12 kreditų.
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Informacija teikiama
tel. (8 41) 595 734,
el. p. asta.junduliene@su.lt

MUZIKOS PEDAGOGIKOS IR VIZUALIŲJŲ MENŲ KATEDRA
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programą
Muzikos pedagogika (NL – 2 m.)
Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro laipsnį.

Informacija teikiama
tel. (8 41) 595 772,
el. p. nijole.jukniene@su.lt

Studijų apimtis:
iki 20 kreditų – turintiems vieną iš ugdymo mokslų studijų krypčių
grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį;
iki 40 kreditų – neturintiems ugdymo mokslų studijų krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės
profesinio bakalauro arba jo atitinkančio kvalifikacinio laipsnio.
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programą
Dailė (NL – 1,5 m.)
Priimami kolegijų absolventai, įgiję dailės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Studijų apimtis – 20 kreditų.

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ KATEDRA
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programą
Lietuvių kalbotyra (NL – 2 m.)
Priimami kolegijų absolventai, įgiję humanitarinių mokslų profesinį
bakalaurą arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį.
Studijų apimtis – 20 kreditų.

Informacija teikiama
tel. (8 41) 595 739,
el. p. vyda.bajaruniene@su.lt

Papildomosios studijos stojantiems į studijų programą
Istorija ir politika (NL – 2m.)
Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį arba jį
atitinkantį kvalifikacinį laipsnį.
Studijų apimtis – 24 kreditai, turintiems ne humanitarinių ir socia
linių mokslų srities pirmosios pakopos arba nuosekliųjų studijų išsilavinimą.
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EKONOMIKOS KATEDRA
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programas
Ekonomika (NL – 1,5 m., I – 2 m.)
Studijų apimtis:
20 kreditų – turintiems ekonomikos studijų krypties bei verslo ir
vadybos krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
kitos krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį;
25 kreditai – turintiems kitų studijų krypčių profesinio bakalauro išsilavinimą arba jį atitinkantį kvalifkacinį laipsnį.
Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta
1 metų praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami
praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.
Įstojus į valstybės nefinansuojamas magistrantūros vietas papildomosios studijos vyksta derinant jas su magistrantūros studijomis.
Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir
šeštadieniais. Dalis papildomųjų studijų programos yra parengta ir
vykdoma mišriu nuotoliniu būdu. Susidarius grupei, papildomosios
studijos gali būti organizuojamos ir kitame mieste.
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Informacija teikiama
tel.: (8 41) 595 886, 595 885,
el. p.: jolanta.paliuliene@su.lt

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA
Papildomosios studijos stojantiems į studijų programas
Vadyba (NL – 1,5 m., I – 2 m.)
Viešasis valdymas (NL – 1,5 m., I – 2 m.)
Regionų plėtra ir valdymas (jungtinė studijų programa
su Pardubicių (Čekija) universitetu (NL – 2 m.)

Informacija teikiama
tel.: (8 41) 595 886, 595 885,
el. p.: jolanta.paliuliene@su.lt

Studijų apimtis:
20 kreditų – turintiems verslo ir vadybos studijų krypčių ir ekonomikos studijų krypties grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį
arba kitos krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
25 kreditai – turintiems kitų studijų krypčių profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį.
Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta:
• 1 metų praktinės veiklos patirtis – stojant į Vadybos studijų programą;
• 3 metų praktinės veiklos patirtis – stojant į Viešojo valdymo ar Regionų plėtros ir valdymo studijų programas.
Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys
dokumentai.
Įstojus į valstybės nefinansuojamas magistrantūros vietas papildomosios studijos vyksta derinant jas su magistrantūros studijomis.
Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir
šeštadieniais. Dalis papildomųjų studijų programos yra parengta ir
vykdoma mišriu nuotoliniu būdu. Susidarius grupei, papildomosios
studijos gali būti organizuojamos ir kitame mieste.
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SUTRUMPINTOS
STUDIJOS

Į sutrumpintą ir akademinio padalinio patvirtintą studijų programą gali būti priimami kolegijų absolventai, taip pat ir baigusieji kitų studijų krypčių universitetines studijas. Tokios programos Universitete kvalifikuojamos kaip individualios studijų programos, nes studentas integruojamas į aukštesnį
kursą.
Prašymai pateikiami Universiteto priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab.; tel. (8 41) 595 755,
el. p. studijuok@su.lt; interneto puslapis http://www.su.lt/stojantiesiems).
Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra nurodyti visi reikiami anketiniai duomenys ir raštu pateiktas studijų pageidavimas.
Daugiau informacijos apie priėmimą į sutrumpintas studijas teikiama katedrose.

SOCIALINĖS GEROVĖS STUDIJŲ IR KŪNO KULTŪROS KATEDRA
Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija (jungtinė studijų
programa su Rėzeknės (Latvija) technologijų akademija)
Socialinio darbo bakalauras, socialinis darbuotojas
Studijų trukmė:
1,5 m. – priimami asmenys, baigę socialinės pedagogikos (universitetines, kolegines) arba socialinio darbo (kolegines) studijas;
2 m. – priimami asmenys, baigę kitų studijų krypčių programas.

Informacija teikiama
P. Višinskio g. 25, 212 kab.,
Šiauliai, tel. (8 41) 595 735,
el. p. roma.misgirdiene@su.lt

Auditorinis darbas vyksta 6–7 savaites per mokslo metus.
Socialinė pedagogika
Specializacija – pedagoginis psichologinis konsultavimas
Studijų trukmė:
1,5 m. – priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
Socialinės pedagogikos bakalauras, pedagogas
2,5 m. – priimami asmenys, baigę kolegines studijas ir neturintys
pedagogo kvalifikacijos. Neturintieji pedagogo kvalifikacijos ją įgyja
studijų metu.
Ugdymo mokslų bakalauras
Paskaitos vyksta mišriu būdu (dalis dėstomų dalykų vykdomi nuotoliniu būdu, dalis – auditorijose).
Auditorinis darbas vyksta 6–7 savaites per mokslo metus.
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VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDRA
Verslo administravimas
Verslo vadybos bakalauras
Specializacijos: logistikos valdymas; marketingo valdymas
Studijų trukmė – 2,5 m.
Priimami asmenys, baigę kolegines studijas.

Informacija teikiama
P. Višinskio g. 19, 205 kab.,
Šiauliai, tel. (8 41) 595 886,
el. p. jolanta.paliuliene@su.lt

Dalis studijų dalykų parengta mišriu nuotoliniu būdu.
Auditorinis darbas vyksta 6–7 savaites per mokslo metus.
Viešasis administravimas
Viešojo administravimo bakalauras
Specializacijos: viešojo valdymo teisė; strateginis valdymas
Studijų trukmė – 2,5 m.
Priimami asmenys, baigę kolegines studijas.
Dalis studijų dalykų parengta mišriu nuotoliniu būdu.
Auditorinis darbas vyksta 6–7 savaites per mokslo metus.

MUZIKOS PEDAGOGIKOS IR VIZUALIŲJŲ MENŲ KATEDRA
Muzikos pedagogika
Specializacijos: garso režisavimas; renginių vadyba; popmuzika
Studijų trukmė:
1,5 m. – priimami asmenys, baigę muzikos pedagogikos kolegines
studijas
Meno pedagogikos, muzikos bakalauras, pedagogas
2,5 m. – priimami asmenys, baigę kitos krypties kolegines studijas.
Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas
Studijos vyksta pagal individualų studijų grafiką.
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Informacija teikiama
P. Višinskio g. 25, 412 kab.,
Šiauliai, tel. (8 41) 595 772,
el. p. nijole.jukniene@su.lt

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS KATEDRA
Specialioji pedagogika
Specialiosios pedagogikos bakalauras, pedagogas
Specializacija – logopedija
Studijų trukmė – 2 m.
Priimami asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą, baigę švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo,
andragogikos) studijas ir turintys pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Informacija teikiama
P. Višinskio g. 25, 216 kab.,
Šiauliai, tel. (8 41) 595 734,
el. p. asta.junduliene@su.lt

Paskaitos organizuojamos ciklais (gali būti viena arba dvi savaitės
per mėnesį). Taikomas lankstus studijų grafikas. Dalis dalykų yra
dėstoma mišriu nuotoliniu būdu, kai dalykų studijos vykdomos derinant auditorinį ir virtualų mokymąsi (Moodle aplinkoje).
Specialiosios padegogikos katedra kartu su Tęstinių ir nuotolinių
studijų institutu organizuoja 2 dienų mokymus tema Agresijos prevencija ir valdymas. Mokymai yra mokami, dėl registracijos į mokymus kreiptis el. paštu jurgita.beneseviciene@su.lt.

INFORMATIKOS KATEDRA
Matematika
Matematikos bakalauras
Studijų trukmė – 1–2 m.
Priimami asmenys, turintys fizinių, technologijos ar socialinių mokslų bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį. Atsižvelgiant į turimą
diplomą, studijų trukmė gali būti 1–2 m., 60–120 kreditų (remiantis
aukštojo mokslo diplomo priedėlio įrašais dalis studijų dalykų įskaitomi).

Informacija teikiama
Vilniaus g. 141, 102 kab.,
Šiauliai, tel. (8 41) 595 722,
el. p. audrone.grisiuviene@su.lt

Auditorinis darbas vyksta 4 savaites per mokslo metus. Dalis studijų
vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.
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EDUKOLOGIJOS KATEDRA
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir
priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras, pedagogas
Studijų trukmė – 2 m.
Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) studijas ir
turintys pedagogo kvalifikaciją.

Informacija teikiama
P. Višinskio g. 25, 205 kab.,
Šiauliai, tel. (8 41) 595 718,
el. p. skaiste.koviene@su.lt

Auditorinis darbas vyksta 2–3 savaites per semestrą.
Kultūrinė edukacija
Švietimo ir ugdymo mokslų bakalauras
Studijų trukmė – 2 metai
Priimami asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą pedagogai, neformaliojo švietimo organizatoriai, kultūros įstaigų darbuotojai, socialiniai
pedagogai, menininkai, kolegijų absolventai ir kiti asmenys, besidomintys kultūrine socioedukacine veikla.
Auditorinis darbas vyksta 2-3 savaites per semestrą.

EKONOMIKOS KATEDRA
Ekonomika
Socialinių mokslų bakalauras
Specializacija – buhalterinė apskaita
Studijų trukmė – 2,5 m.
Priimami asmenys, baigę kolegines studijas.
Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu.
Auditorinis darbas vyksta 6–7 savaites per mokslo metus.
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Informacija teikiama
P. Višinskio g. 19, 204 kab.,
Šiauliai, tel. (8 41) 595 885,
el. p. asta.repsiene@su.lt

Užsukęs į Universiteto tinklalapį
WWW.SU.LT ir paspaudęs
STOJANTIESIEMS sužinosi daugiau!
Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto
Studijų ir tarptautinių programų tarnyba:
tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt
Naujienos socialiniuose tinkluose:
facebook.com/Šiaulių universitetas
instagram.com/siauliu_universitetas

