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GRETUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 

Gretutinės studijų programos 

pavadinimas 

Gretutinės studijų 

programos kodas 

Pagrindinės studijų programos, kurios 

pagrindu sudaryta gretutinė studijų 

programa, pavadinimas 

Pagrindinės 

studijų programos 

valstybinis kodas 

Psichologija S100G01 Psichologija 612S10001 

 

Gretutinę programą įgyvendinantis VU padalinys (-iai) Gretutinės programos vykdymo kalba (-os) 

Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1, Vilnius Lietuvių 

 

Studijų rūšis Studijų pakopa Gretutinės 

programos apimtis 

kreditais 

Visas studento 

darbo krūvis 

valandomis 

Kontaktinio 

darbo 

valandos 

Savarankiško 

darbo 

valandos 

Universitetinės Pirmoji 60 1600 532 1068 

 

Studijų sritis  Studijų kryptis (šaka)  

Socialiniai mokslai  Psichologija 

 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra) 

Pagrindinės krypties (šakos) XXX ir gretutinės krypties (šakos) psichologijos bakalauro laipsnis 

 

Gretutinės studijų programos vadovas  Vadovo kontaktinė informacija 

Doc. Vilmantė Pakalniškienė +37052667605, vilmante.pakalniskiene@fsf.vu.lt 

 

Gretutinės studijų programos tikslai 

Psichologijos gretutinių studijų programos tikslas – ruošti psichologijos, kaip gretutinės krypties bakalaurus, kurie 

patenkintų minimalius psichologo kvalifikacinius reikalavimus, t.y. gebėtų moksliškai ir etiškai taikyti psichologijos žinias, 

plečiant ir stiprinant savo pagrindinės pasirinktos srities dalykines kompetencijas, pasižymėtų plačia erudicija bei aukšta 

psichologine kultūra ir turėtų nuolatinės profesinės saviugdos poreikį. 

 

Reikalavimai stojantiesiems ir priėmimo tvarka Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi 

būti numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t.y. 60 

kreditų programoje “išlaisvinta” visiems studentams arba 

numatyta galimybė sudaryti individualų studijų planą. 

Priimami visų studijų krypčių bakalauro studijų studentai. 

Studento pasiekimus įrodantys anksčiau sukaupti kreditai gali 

būti perkeliami (įskaitomi anksčiau studijuoti dalykai 

(moduliai)) palyginus ankstesnių studijų ir gretutinių studijų  

siekinius ir studento darbo krūvį, reikalingą jiems įgyvendinti. 

Sprendimą dėl sukauptų kreditų perkėlimo priima Studijų 

programos komitetas. 

 

Gretutinės studijų programos siekiniai 

1. Supras psichologijos mokslo objektą, vietą tarpdisciplininėse studijose ir tyrimuose, mokysis integruoti kitų mokslų 

idėjas su psichologijos mokslo idėjomis.  

2. Žinos įvairias elgsenos ir psichikos apraiškas, biologinius psichikos bei žmogaus elgesio pagrindus, bendruosius 

pažintinius procesus. 

3. Žinos pagrindinius psichologijos tyrimų metodus, apibrėš tyrimo problemą, rinks, analizuos ir sistemins informaciją, įgis 

priminių įgūdžių savarankiškai atlikti empirinius tyrimus. 

4. Supras socialinės psichologijos objektą ir gebės vertinti įvairius socialinių reiškinių ir santykių aspektus, socialinių 

problemų kilimo priežastis, įsisavins elgesio socialinėje aplinkoje pagrindus ir motyvus. 

5. Supras įvairius žmogaus raidos aspektus, skirtingo amžiaus ir raidos stadijos žmogaus vietą visuomenėje, psichologines 

jo problemas. 

6. Žinos asmenybės psichologijos teorijas, aiškinančias žmogaus asmenybę, teorijų privalumus ir trūkumus. 

7. Susipažins su įvairiomis psichologijos sritimis (pvz., klinikinės, organizacinės, edukacinės, sveikatos, teisės, reklamos, 

verslo, politikos psichologija), analizuos jų ištakas, teorijas, tyrimų ypatumus, psichologo darbo specifika atskirose srityse. 
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Tolesnių studijų galimybės Gretutinės programos turinys: dalykų (modulių) grupės 

Baigusieji šią programą pirmumo tvarka priimami į 

psichologijos kaip pagrindinės studijų krypties  programą 

(turintiems aukštąjį išsilavinimą), surinkti psichologijos 

kreditai įskaitomi pagal VU studijuotų dalykų įskaitymo 

tvarką. 

 Privalomi moduliai (35 kr.) - Psichologijos 

bakalauro programos pagrindai; 

 Pasirenkamieji moduliai (20 kr.) 

 Baigiamasis darbas (5 kr.) 

 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

Interaktyvios paskaitos, seminarai, 

diskusijos, darbas su tekstu, 

savarankiškas darbas 

Atsiskaitymas raštu (pvz., esė, testas, atsakymai į klausimus) ir/arba žodžiu arba 

naudojantis elektronine egzaminavimo sistema. Egzaminų vertinimas 10 balų 

sistemoje.  

Kaupiamojo vertinimo tvarka – pagal atskirų modulių aprašus. 

Bakalauro darbas ginamas. 
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Gretutinės studijų programos planas 

Studijų dalykai (moduliai) pagal 

grupes 

Išankstiniai  ir (arba) gretutiniai 

reikalavimai dalykui (moduliui) 
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 d
ar

b
as

 Studijų programos siekiniai 

1 2 3 4 5 6 7 

     

  

RUDENS SEMESTRAS  30 796          

Privalomieji dalykai (moduliai)  25 662          

Psichologijos įvadas - 5 134 48 86 X X X  X X  

Asmenybės psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86      X  

Psichologijos tyrimo metodai Psichologijos įvadas 5 134 48 86 X  X     

Socialinė psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86    X    

Baigiamasis darbas Išklausyti visi privalomi ir programoje 

numatytas pasirenkamųjų dalykų kiekis 

5 126 4 122   X     

Pasirenkamieji dalykai 

(moduliai) 

 5 134          

Bendravimo psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86    X   X 

Edukacinė psichologija  Psichologijos įvadas 5 134 48 86       X 

Kūrybos psichologija  Psichologijos įvadas 5 134 48 86    X   X 

Lyčių psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86    X    

Motyvacija Psichologijos įvadas 5 134 48 86  X      

Sveikatos psichologija Psichologijos įvadas, Klinikinė 

psichologija 

5 134 48 86       X 

Verslo psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86    X   X 

PAVASARIO SEMESTRAS  30 804          

Privalomieji dalykai (moduliai)  10 268          

Pažinimo psichologija - 5 134 48 86  X      

Raidos psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86     X X  

Pasirenkamieji dalykai 

(moduliai) 

 20 536          

Anomalios raidos psichologija Raidos psichologija 5 134 48 86 X    X   
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Emocijos Psichologijos įvadas 5 134 48 86 X X X   X  

Evoliucinė psichologija  Psichologijos įvadas 5 134 48 86  X      

Gerontopsichologija  Raidos psichologija 5 134 48 86     X   

Klinikinė psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86      X X 

Organizacinė psichologija Psichologijos įvadas, Socialinė 

psichologija 

5 134 48 86    X   X 

Politikos psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86    X   X 

Psichofiziologijos įvadas  Psichologijos įvadas 5 134 48 86  X X     

Psichologijos istorija Psichologijos įvadas 5 134 48 86 X       

Reklamos psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86       X 

Tarpkultūrinė psichologija Psichologijos įvadas 5 134 48 86    X    

Teisės psichologijos įvadas Psichologijos įvadas 5 134 48 86       X 

Šeimos psichologija  Psichologijos įvadas 5 134 48 86    X    

Žiniasklaidos ir interneto 

psichologija 

Psichologijos įvadas 5 134 48 86       X 

IŠ VISO - 60 1600 532 1068        

 


