
 

  
 

PSICHOLOGIJA (VYSTYMOSI PSICHOLOGIJA) 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Vystymosi psichologijos magistrantūros programa suteikia galimybę atpažinti asmenybės raidos 
dėsnius ugdymo kontekste, dirbant su įvairaus amžiaus žmonėmis. Magistrantai gali prisijungti prie 
vienintelės Lietuvoje žaidimų tyrimo laboratorijos veiklos. 
 
Įgijusieji Vystymosi psichologijos magistro laipsnį studijas gali tęsti psichologijos ar edukologijos 
doktorantūroje, kelti profesinę kvalifikaciją  neformaliųjų podiplominių studijų metu. Vystymosi 
psichologijos magistrai, integruodami psichologijos ir edukologijos žinias, gali dirbti psichologais 
švietimo, ugdymo ir psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose, psichologijos pedagogais 
gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais bei mokslo darbuotojais. Šiuo metu Vystymosi 
psichologijos absolventai sėkmingai dirba žmogiškųjų išteklių valdymo sferoje, vaikų globos 
namuose, visų pakopų ugdymo įstaigose, pedagoginėse ir psichologinėse tarnybose. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė:  Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 6211JX009 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Psichologija 
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  Kreditai 
Modulis Raidos linijų įvairovė (I dalis): 
Kultūrinė - istorinė raidos psichologija (rugsėjo, spalio mėn.); 
(II dalis):  
Psichodinaminė ir kognityvinė - elgesio raidos psichologija (lapkričio, 
gruodžio mėn.) 

  10 

Pasirenkamas dalykas:   
Karjeros psichologija/ Asmenybės raidos metmenys psichoanalitinėse 
teorijose 

  5 

Modulis Psichologinė pagalba (I dalis):  
psichoterapijos kryptys   5 
Magistro darbas (I projektas)   10 
Iš viso:   30 
  
II semestras 
Pavadinimas  Kreditai 
Modulis Raidos tyrimų metodologija (I dalis):  
Kokybiniai raidos tyrimai (vasario, kovo mėn.);  
(II  dalis):  
Daugiamatė statistika (balandžio, gegužės mėn.) 

  10 

Diferencinė neuropsichologija   6 
Vystymosi sutrikimų priežastys ir specialioji psichologija   6 
Magistro darbas (II projektas)   8 
Iš viso:   30 
  
  



III semestras 
Pavadinimas  Kreditai 
Modulis Psichologinis įvertinimas ir profesinė etika (I dalis):  
Vaiko ir paauglio psichologinis įvertinimas (rugsėjo mėn.);  
(II dalis):  
Suaugusiojo psichologinis įvertinimas (spalio mėn.) 

  6 

Modulis Psichologinė pagalba (II dalis):  
Suaugusiųjų psichologinis konsultavimas ir profesinė etika (lapkričio 
mėn.)  
(III dalis):  
Vaiko, paauglio ir šeimos psichologinis konsultavimas (gruodžio mėn.) 

  6 

Psichologiniai sėkmingos raidos ir ugdymo(si) pagrindai   3 
Kūrybiškumo ugdymo programos ir metodai   4 
Pasirenkamas dalykas:  
Naratyvinė psichologija / Žaidimo psichologija   4 
Magistro darbas (III projektas)   7 
Iš viso:   30 
  
IV semestras 
Pavadinimas  Kreditai 
Tiriamoji praktika   24 
Magistro darbo rengimas ir gynimas   6 
Iš viso:   30 
  
Kodėl verta studijuoti šią programą? 
  
Psichologijos magistrantūros programa suteikia galimybę atpažinti asmenybės raidos dėsnius ugdymo 
kontekste dirbant su įvairaus amžiaus žmonėmis. Magistrantai gali dalyvauti vienintelės Lietuvoje 
žaidimų tyrimo laboratorijos veikloje.Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Psichologijos magistro 
laipsnis. 
  
Ko išmoksiu? 
  
Absolventai išmoks vertinti asmenybę kaip nedalomą biologinės, pažintinės ir psichosocialinės raidos 
linijų visumą ir teikti kvalifikuotą psichologinę pagalbą. Psichologijos magistrantūros studijų metu 
siekiama pagilinti: gebėjimą organizuoti ir atlikti psichologinius tyrimus, identifikuoti ir įvertinti 
biologinės, pažintinės ir psichosocialinės raidos ypatumus; gebėti suprasti asmenybės funkcionavimo, 
raidos procesų dėsningumus augančio žmogaus elgsenoje; gebėti ieškoti ir kritiškai atsirinkti žinias ir 
informaciją naudodamiesi pažangiais psichologijos tyrimo metodais ir informacinėmis 
technologijomis; mokėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su psichologijos praktikais, mokslininkais ir 
ne specialistais; gebėjimą teikti psichologinę pagalbą, atlikti psichologinį įvertinimą, analizuoti ir 
interpretuoti duomenis, pateikti nešališkas pagrįstas išvadas ir rekomendacijas. 
  
 
 
Karjeros galimybės 
  



Vystymosi psichologijos magistrai, integruodami psichologijos ir edukologijos žinias, gali dirbti 
psichologais švietimo, ugdymo ir psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose, psichologijos 
mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais ir mokslo darbuotojais. Šiuo metu 
vystymosi psichologijos absolventai sėkmingai dirba žmogiškųjų išteklių valdymo sferoje, vaikų 
globos namuose, visų pakopų ugdymo įstaigose, pedagoginėse ir psichologinėse tarnybose. Įgijusieji 
vystymosi psichologijos magistro laipsnį studijas gali tęsti psichologijos ar edukologijos 
doktorantūroje. 
  
Pagrindiniai studijų dalykai 
  
Diferencinė neuropsichologija, psichoterapijos kryptys, kultūrinė – istorinė raidos psichologija, 
karjeros psichologija, vystymosi struktūrų priežastys ir specialioji psichologija, vaiko, paauglio ir 
šeimos konsultavimas, psichologiniai sėkmingos raidos ir ugdymo(-si) pagrindai ir gyvenimas. 
  
Praktika 
  
Tiriamąsias magistrantūros praktikas studentai atlieka Vilniaus miesto mokyklose ir gimnazijose, 
Jaunimo psichologinės paramos centre, Gabiųjų ugdymo centre, University of Manitoba, Department 
of Psychology (Kanadoje) ir kt. 
  
Studijos užsienyje 
  
Bendradarbiaujama  su užsienio universitetais (Ispanija, Portugalija, Belgija, Švedija), kuriuose 
studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mainų programą, įgyti profesinės  patirties 
ir susipažinti su Europos šalių patirtimi vystymosi psichologijos šakos srityje. 
 


