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4 priedas

Valstybinis
kodas

Studijų programa

612X20001

Edukologija

612S10003

Psichologija

612X11002

Vaikystės pedagogika3

4. Sutrumpintų studijų programų sąrašas.
Studijų forma ir trukmė
Kokio pasirengimo asmenys
Suteikiama kvalifikacija
priimami
NL
NL(S)
I
HUMANITARINIŲ IR UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETAS
2
Edukologijos bakalauras
Priimami asmenys, baigę
socialinių arba
humanitarinių mokslų srities
aukštojo mokslo kolegines
studijas.
3
Psichologijos bakalauras
Priimami asmenys, turintys
universitetinį arba jam
prilygstantį aukštąjį
išsilavinimą arba baigę
socialinių, humanitarinių ar
biomedicinos mokslų srities
aukštojo mokslo kolegines
studijas.
2
Ikimokyklinio ugdymo
Priimami asmenys, baigę
pedagogikos bakalauras,
edukologijos krypties
auklėtojas
aukštojo mokslo studijas
arba kitos krypties aukštojo
mokslo studijas ir turintys
pedagogo profesinę
kvalifikaciją.

Mažiausias galimas studentų skaičius.
Didžiausias studentų skaičius nustatomas pagal fakulteto (akademijos, instituto) galimybes tinkamai organizuoti studijas.
*Į šią studijų programą bus priimama, jei ji bus patvirtinta Senate.
3
Studijų programa vykdoma nuotoliniu būdu.
1
2

Priėmimui numatomas
studentų skaičius
mažiausias1

didžiausias2

8

30

8

35

8

30

Logistika*

612N20007

Vadyba

612N70004

Viešasis
administravimas

618B31001

Kineziterapija

612B82001

Radiologija

2

612B70003

Slauga

2

1,5

3

612L50002

Socialinis darbas

2

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
2
Verslo bakalauras
Asmenys, turintys aukštąjį
koleginį arba universitetinį
išsilavinimą.
2
Vadybos bakalauras
Asmenys, turintys aukštąjį
koleginį arba universitetinį
išsilavinimą.
2
Viešojo administravimo
Asmenys, turintys aukštąjį
bakalauras
koleginį arba universitetinį
išsilavinimą.
SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Kineziterapijos bakalauras,
Priimami asmenys, baigę
kineziterapeutas
kineziterapijos aukštojo
mokslo kolegines studijas.
Radiologijos bakalauras
Priimami asmenys baigę
biomedicinos mokslų srities
aukštojo mokslo
universitetines ar kolegines
studijas.
Slaugos bakalauras, bendrosios
Priimami asmenys, baigę
praktikos slaugytojas
slaugos krypties aukštojo
mokslo kolegines studijas.
Priimami asmenys, baigę
biomedicinos mokslų srities
aukštojo mokslo
universitetines ar kolegines
studijas.
Socialinio darbo bakalauras
Priimami asmenys, baigę
socialinių arba biomedicinos
mokslų sričių aukštojo
mokslo kolegines ar
universitetines studijas.
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612A60004

612X30001

4
5

Visuomenės sveikata

Andragogika

4

2,5

1,5

5

Visuomenės sveikatos
bakalauras

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
Andragogikos bakalauras

Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.
Jei studijų trukmės keitimas bus patvirtintas Senate ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijos registre.

Priimami asmenys, baigę
medicinos ir sveikatos
krypčių aukštojo mokslo
kolegines ar universitetines
studijas.
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Priimami asmenys, baigę
socialinių mokslų srities
aukštojo mokslo kolegines
ar universitetines studijas.
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