
 

  
 

SOCIALINIS DARBAS 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti profesionalius socialinius darbuotojus, kurių veikla 
grindžiama žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų bei patirties visuma, įgalinančia susiformuoti 
svarbiausioms socialinio darbuotojo profesinėms socialinėms ir asmenybinėms kompetencijoms: 
socialinių problemų diagnozavimo ir informavimo, socialinės paramos veiklų organizavimo bei 
pokyčių vadybos, tarpasmeninių santykių formavimo ir komunikavimo, tarpininkavimo ir 
konsultavimo, refleksijos ir supervizijos, profesinės veiklos tobulinimo ir tinkamo atstovavimo 
socialinio darbo profesijai. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Socialinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6121JX013 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Socialinis darbas 
Studijų trukmė: N - 3,5 metų, I - 4,5 metų 
Programos apimtis kreditais: 210 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: socialinių mokslų bakalauras, socialinis 
darbuotojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (NL) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės kalba BUD 3 
Specialybės užsienio kalba 1  BUD 3 
Sociologijos pagrindai  SKD 4 
Nevyriausybinių organizacijų veikla  SKD 5 
Socialinio darbo įvadas  SKD 5 
Statistikos pagrindai   SKD 5 
Žmogaus teisės ir socialinis darbas  SKD 5 
Iš viso:   30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės užsienio kalba 2 BUD 3 
Socialinis darbas su individu   SKD 5 
Socialinio darbo etika ir vertybės  SKD 5 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
Socialinis darbas su jaunimu  SKD 5 
Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis  SKD 5 
Socialinės ekonomikos pagrindai  SKD 4 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Bendroji ir raidos psichologija SKD 5 
 Socialinio darbo su grupe modeliai SKD 5 
 Konsultavimas socialiniame darbe  SKD 4 
 Filosofija  BUD 3 
 Socialinė politika  SKD 4 
 Socialinės deviacijos pagrindai  SKD 4 
Jaunimo socialinio dalyvavimo modeliai /  
Specialiųjų poreikių asmenų socializacija (gilin.dalykai)  PD 5 
Iš viso:   30  
  
  



IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Socialinių tyrimų dizainas SKD 5 
Socialinė psichologija  SKD 5 
Sociokultūrinės veiklos pagrindai   SKD 3 
Socialinių paslaugų administravimas ir vadyba  SKD 4 
Kursinis darbas  SKD 3 
Pažintinė socialinio darbo praktika  P 5 
Jaunimo užimtumas ir pasirengimas   karjerai /  
Neįgaliųjų profesinė įtrauktis (gilin. dalykai)  PD 5 
Iš viso:   30  
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Komunikacija socialiniame darbe SKD 4 
Socialinių projektų rengimas ir administravimas  SKD 4 
Socialinio darbas su šeima  SKD 5 
Socialinė gerontologija  SKD 4 
Socialinis darbas migracijos procesuose  SKD 3 
Socialinio darbo praktika  su individu ir šeima  P 5 
Jaunimo resocializacijos programos /  
Socialinis darbas su spec. poreikių asmens šeima (gilin. dalykai)  PD 5 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Jaunimo lyderystės ugdymas /  
Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems (gilin. dalykai) PD 5 
Socialinis ugdymas  SKD 5 
Viešieji ryšiai socialiniame darbe   SKD 5 
Socialinis darbas bendruomenėje  SKD 5 
Šeimos ir vaiko globos modeliai / 
Spec. poreikių asmenų globos inovacijos (gilin. dalykai) PD 5 
Jaunimo socialinės įtraukties metodai /  
Spec. poreikių asmenų socialinės įtraukties metodai (gilin. dalykai)   PD 5 
Iš viso:   30  
  
  



VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Atvejo vadyba socialiniame darbe SKD 4 
Andragogika socialiniame darbe  SKD 4 
Socialinio darbo praktika su grupe ir bendruomene  P 10 
Bakalauro baigiamasis darbas  BD 12 
Iš viso:   30  
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (I) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės kalba  BUD 3 
Specialybės užsienio kalba 1  BUD 3 
Sociologijos pagrindai   SKD 4 
Nevyriausybinių organizacijų veikla  SKD 5 
Socialinio darbo įvadas  SKD 5 
Statistikos pagrindai  SKD 5 
Iš viso:   25 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Žmogaus teisės ir socialinis darbas  SKD 5 
Specialybės užsienio kalba 2  BUD 3 
Socialinė politika  SKD 4 
Socialinės deviacijos pagrindai  SKD 4 
Socialinės ekonomikos pagrindai  SKD 4 
Iš viso:   20 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Bendroji ir raidos psichologija SKD 5 
Komunikacija socialiniame darbe  SKD 4 
 Socialinis darbas su individu  SKD 5 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
Filosofija  BUD 3 
Iš viso:   20  
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Socialinė psichologija SKD 5 
Socialinio darbo su grupe modeliai  SKD 5 
Socialinis darbas su jaunimu  SKD 5 
Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis  SKD 5 
Jaunimo socialinio dalyvavimo modeliai /  
Specialiųjų poreikių asmenų socializacija (gilin.dalykai)  PD 5 
Iš viso:   25  
  
 
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 



 Socialinių paslaugų administravimas ir vadyba SKD 4 
Pažintinė socialinio darbo praktika   P 5 
Jaunimo užimtumas ir pasirengimas  karjerai /  
Neįgaliųjų profesinė įtrauktis (gilin. dalykai) PD 5 
Andragogika socialiniame darbe  SKD 4 
Konsultavimas socialiniame darbe SKD 4 
Iš viso:   22 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Socialinis darbas su šeima SKD 5 
Socialinių tyrimų dizainas  SKD 5 
Socialinio darbo praktika  su individu ir šeima  P 5 
Sociokultūrinės veiklos pagrindai SKD 3 
Jaunimo resocializacijos programos /  
Socialinis darbas su spec. poreikių asmens šeima (gilin. dalykai)  PD 5 
Iš viso:   23 
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Jaunimo resocializacijos programos /  
Socialinis darbas su spec. poreikių asmens šeima (gilin. dalykai) SKD 5 
Socialinių projektų rengimas ir organizavimas  SKD 4 
Socialinis darbas bendruomenėje   SKD 5 
Socialinis ugdymas  SKD 5 
Jaunimo lyderystės ugdymas /  
Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems (gilin. dalykai) SKD  5  
Iš viso:   24  
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kursinis darbas  SKD 3 
Atvejo vadyba  SKD 4 
Socialinė gerontologija  SKD 4 
Šeimos ir vaiko globos modeliai /  
Spec. poreikių asmenų globos inovacijos (gilin. dalykai)  PD 5 
Jaunimo socialinės įtraukties metodai /  
Spec. poreikių asmenų socialinės įtraukties metodai  (gilin. dalykai)  PD 5 
Iš viso:   21 
  
IX semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Viešieji ryšiai socialiniame darbe SKD 5 



Socialinis darbas migracijos procesuose   PD 3 
Socialinio darbo praktika su grupe ir bendruomene  P 10 
Bakalauro baigiamasis darbas  BD 12 
Iš viso:   30 
 
Ką išmoksite? Ką gebėsite? 
 

● Gebėsite kritiškai vertinti socialinio darbo aplinkybes ir parinkti tinkamą socialinės pagalbos 
teikimo modelį, atsižvelgiant į kliento ir jo aplinkos bei socialinės sistemos išteklius. 

● Gebėsite organizuoti ir teikti socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms, vadovaujantis 
socialinio teisingumo principais, socialinio darbo vertybėmis ir socialinių darbuotojų 
profesinės etikos nuostatomis. 

● Išmanysite socialinių įstaigų ir jų tinklų, projektų ir programų vadybą, gebėsite rengti ir 
įgyvendinti socialinių paslaugų įstaigos/organizacijos veiklos planus bei projektus, sistemiškai 
vertinti jų efektyvumą bei kokybę, gebėsite bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais. 

● Praktinėje veikloje gebėsite veiksmingai bendrauti ir kurti ryšį su klientu ir bendruomene, 
telkti bendradarbiavimui tarpžinybinę komandą, plėtojant socialinę gerovę, sprendžiant 
socialines problemas. 

  
Karjeros galimybės 
 
Absolventai, baigusieji socialinio darbo bakalauro studijų programą, galės: 

● dirbti socialiniais darbuotojais socialinėse, švietimo, sveikatos priežiūros institucijose, 
jaunimo, laisvalaikio bei dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, menų terapijos 
centruose; 

● dirbti socialiniais darbuotojais socialinės veiklos vadybai bei organizavimui: socialinių ir 
jaunimo institucijų vadovais, socialinio darbo specialistais savivaldybės socialinės paramos ir 
vaikų teisių apsaugos skyriuose bei tarnybose, bendruomeniniuose, jaunimo bei 
nevyriausybiniuose centruose; 

● dirbti socialiniais darbuotojais socialinių ligų (psichotropinių medžiagų, alkoholio, smurto ir 
prievartos ir kt.) prevencijos ir reabilitacijos srityje; 

● dirbti socialiniais darbuotojais specialios paskirties jaunimo ir globos institucijose, darbui su 
suaugusiais ir vaikais, turinčiais psichinių bei fizinių specialiųjų poreikių bei elgesio 
sutrikimų, o taip pat su asmenimis, kuriems laikinai atimta arba apribota laisvė perauklėjimo 
arba bausmės atlikimo vietose; 

● tęsti magistro studijas ir įgyti antros pakopos socialinio darbo magistro laipsnį. 
 
  



Praktikos 
Studentų praktinė veikla apima du nuosekliai išdėstytus lygmenis. 

● Pirmas praktikos lygmuo – socialinio darbuotojo asistento praktika atliekama įvairių tipų 
socialines paslaugas teikiančiose institucijose (tame tarpe ir pagal gilinamuosius dalykus 
pasirinktose institucijose), kuriose studentai praktinę veiklą - pagalbą bei asistavimą 
socialiniam darbuotojui teikiant socialines paslaugas įvairių grupių klientams - derina su 
refleksyviuoju mokymusi. 

● Antras praktikos lygmuo – supervizijuojamoji praktika, kuri atliekama seniūnijų socialinės 
paramos skyriuose, taikant individualią ir grupinę superviziją, analizuojant profesinius 
veiksmus, padedant individualiems klientams ir jų grupėms. Šios praktikos metu, vadovaujami 
praktikos vadovo ir baigiamojo darbo vadovo, studentai atlieka empirinius mokslinius tyrimus 
ir atsižvelgdami į jų rezultatus siekia tobulinti praktinę socialinio darbuotojo veiklą.   

 
Tarptautiškumas 
 
Socialinio darbo studijų programos studentams sudaromos  sąlygos  studijuoti kituose užsienio šalių 
universitetuose (Vokietijos, Švedijos, Danijos) pagal Erasmus mainų ir kitas programas. 
 
 
 
 
 
 


