
 

  
 

SOCIALINIS DARBAS 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Socialinio darbo magistro studijų programos tikslas  – parengti aukštos kompetencijos socialinio darbo 
administravimo bei socialinių paslaugų teikmo specialistus, kurie išmanytų socialinio darbo 
organizavimo specifiką tiek bendruomenių bei institucijų, tiek ir visos valstybės lygiu, gebėtų kaupti, 
apdoroti ir analizuoti bei skleisti informaciją apie socialinio darbo naujoves bei problemas ir remiantis 
teorinėmis nuostatomis siektų praktinio  socialinio darbo veiklos tobulinimo. Lietuvos  integracija į 
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemą atveria plačias galimybes pritaikyti savo įgytas 
socialinio darbo kompetencijas ir  kelti  savo profesinę  ir mokslinę kvalifikaciją kitose ES šalyse. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Socialinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6211JX011 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Socialinis darbas 
Studijų trukmė: NL - 2 metai 
Programos apimtis kreditais: 120 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: socialinių mokslų magistras 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Socialinių tyrimų metodologija SKD 6 
Krizių psichologija  SKD 6 
Socialinio darbo teoriniai modeliai  SKD 6 
Lygių galimybių politika  SKD 6 
I alternatyva (Socialinio darbo vadyba) 
Socialinių procesų projektavimas ir vadyba  PD 6 
II alternatyva (Sociokultūrinis darbas) 
Socialinės reabilitacijos  ir rekreacijos strategijos PD 6 
Iš viso:   30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Socialinės apsaugos ekonomika SKD 6 
Europos socialinė integracija ir politika  SKD 6 
Supervizija socialiniame darbe  SKD 6 
Magistro darbo rengimas  SKD 6 
I alternatyva (Socialinio darbo vadyba) 
Socialinio darbo kokybės vadyba PD 6 
 II alternatyva (Sociokultūrinis darbas) 
Kūrybinio meninio užimtumo metodai socialiniame darbe PD 6 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Socialinis tarpininkavimas SKD 6 
Socialinių sąveikų dinamika grupėje  SKD 6 
Tarpkultūrinis socialinis darbas  SKD 4 
Profesinė veiklos ir mokslinė tiriamoji praktika  P 8 
I alternatyva (Socialinio darbo vadyba) 
Viešasis administravimas socialiniame darbe  PD 6 
II alternatyva (Sociokultūrinis darbas) 
Taikomosios fizinės veiklos modeliai socialiniame darbe  PD 6 
Iš viso:   30 
  
  



IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Socialinio darbo inovacijų modeliavimas  SKD 6 
Magistro darbo rengimas  BD 24 
Iš viso:   30 
  
Ko išmoksiu? Ką gebėsiu daryti? 
  
Baigę socialinio darbo magistro studijas socialiniai darbuotojai gebės diagnozuoti gilumines socialinių 
problemų priežastis ir organizuoti įvairiapusę socialinę pagalbą ir prevencinę veiklą atskirų klientų 
grupėms ir atitinkamoms  bendruomenėms bei institucijoms. Programos absolventai išmanys šalies ir 
Europos Sąjungos šalių socialinės apsaugos sistemas  bei socialinės politikos ypatumus, gebės 
analizuoti ir tobulinti socialinės paramos strategijas, kelti bei taikyti naujas socialinės pagalbos idėjas 
bei formas, telkti socialinius darbuotojus tobulinti savo profesinę kompetenciją. 
  
Karjeros galimybės 
  
Socialinio darbo magistro programos absolventai galės dirbti socialinių institucijų vadovais ir  
socialinės veiklos vadybininkais bei organizatoriais ministerijose ir savivaldybėse, socialinio darbo 
dalykų dėstytojais aukštosiose bei aukštesniosiose mokyklose,  socialiniais darbuotojais socialinėse, 
sveikatos priežiūros ir švietimo institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose, bendruomeniniuose 
dienos ir menų terapijos, socialinių ligų prevencijos bei reabilitacijos  centruose, specialios paskirties 
globos institucijose, tęsti studijas doktorantūroje ir vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą. 
  
Praktikos 
   
Studijų programos metu vyksta mokomoji praktika socialinio tipo  institucijose, kurios metu studentai, 
vadovaujami dėstytojų bei praktikos vadovų, gilinasi į socialinės veiklos  organizavimo problemas, 
vykdo mokslinius tyrimus, susijusius su įvairių grupių klientų funkcionavimo bei pagalbos teikimo 
kryptimis bei metodais. 
  
Studijos užsienyje, tarptautiškumas 
 
Socialinio darbo studijų programos studentams sudaromos sąlygos studijuoti kituose užsienio bei ES 
šalių  universitetuose (Vokietijos, Švedijos, Danijos) pagal Erasmus+ ir kitas mainų programas. 
 
 
  
 


