
Studijų programa yra Tavo įrankis
įgyvendinti savo tikslą.

Jei rasi programų, kurių nesvarstei
anksčiau, tačiau jos pasirodys įdomios,

taip pat įtrauk į sąrašą.

Pasinaudok universiteto siūlomais būdais

pažinti studijų programas: „Klausk studento“ ,

 Mentorystė, „Studentas vienai dienai“,

Fakultetų  rengiamos  mokyklos ir

akademijos, Kūrybingumo mokykla.

Nespręsk apie programą iš pavadinimo.

Būtinai susipažink su kiekvienos Tavo

sąraše esančios studijų programos studijų
planu ir dalykų sąrašu.

Pasidomėk, kokius egzaminus pasirinkai

ir ar šią studijų programą gali studijuoti.

Jeigu ne, paskaityk dažnai pasitaikančias

situacijas vu.lt tinklapyje.

Dėliojant prioritetus atsižvelk, kiek šios programos atitinka Tavo asmenines
savybes, gebėjimus, mėgstamas veiklas ir tikslą studijuoti.

Dabar gali peržvelgti  VU studijų programas  ir
pasižymėti tas, kurios atitinka Tavo
asmenybę, kuriose galėsi pritaikyti savo
gebėjimus, vykdyti norimas veiklas bei
įgyvendinti studijavimo tikslus.

Studijų programos:

Čia surašyk  svarbiausias profesijas, veiklas,
asmenybės savybes ir gebėjimus.

Profesijos / Veiklos (tęs.) Asmeninės savybės /
Gebėjimai (tęs.)

Atlik „Profesijų mozaikos“ ir „Profesijos pagal asmenybę“
testus. Kritiškai peržvelk juos ir surašyk, kas Tau tinka.

Papildyk sąrašą kitais savo gebėjimais ir savybėmis,
kurie nebuvo paminėti testų rezultatuose, ir Tave
dominančiomis veiklomis.

Profesijos / Veiklos Asmeninės savybės /
Gebėjimai

Pvz., psichologas /
mėgstu bendrauti

Pvz., mėgstu dirbti vienas /
moku išklausyti draugus

Tavo tikslas studijuoti: 
(Įgyti žinių? Užsidirbti pinigų? Tapti specialistu? Sukurti verslą?
Prisidėti sprendžiant konkrečią pasaulio problemą?)

Pvz., noriu įgyti specialybę, kuri leis daug keliauti, dirbti
nuotoliniu būdu.

4.1. Įvardink
argumentus 
„už“ ir „prieš“

3. Surink
informacijos ir

susiaurink sąrašą

Atkreipk dėmesį į kiekvieną iš čia įvardintų aspektų
ir iš aukščiau esančio sąrašo išsirink tik 4 labiausiai

patinkančias programas – jas įrašyk į langelius
kairėje esančioje lentelėje.

4.2. Suteik prioritetą
pasirinktoms
programoms

Studijų
programos
pasirinkimas

Studijas renkamės ne pagal pažymius, o pagal
tai, ką norėtume veikti tolimesniame gyvenime.
Nes studijos – tik įrankis tikslui pasiekti.
 
Jei dėl sprendimo turi stiprių abejonių, kreipkis
konsultacijos į VU karjeros konsultantus:
karjeroscentras@vu.lt

Kaip išsirinkti, 
kur stoti?

vu.lt/stojantiesiems

1.1. Surašyk savo 
asmenines savybes 

ir jas atitinkančias
profesijas

1.2. Įvardink, 
koks yra Tavo

tikslas studijuoti

2. Susipažink su
studijų programomis

išsamiau

Surašyk po ankstesnio žingsnio likusių studijų programų  +/-

Pvz., studijų progr. daug chemijos 

Pliusai (+) Minusai (-)

Studijų programa:

Pvz., daug laiko praleisčiau gamtoje

Studijų programa:

Studijų programa:

Studijų programa:

https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/klausk-studento
https://www.vu.lt/studijos/studentams/mentoryste
https://www.vu.lt/kviecia-vu/studentas-vienai-dienai
https://www.vu.lt/kviecia-vu/mokyklos-ir-akademijos
https://www.vu.lt/kviecia-vu/kurybingumo-mokykla
https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/bakalauro-studijos/kaip-issirinkti-ka-studijuoti#1-noreciau-studijuoti-x-bet-neturiu-tam-reikalingu-egzaminu
https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/bakalauro-studiju-sarasas
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-profesiju-mozaika
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-profesija-pagal-asmenybe
http://vu.lt/stojantiesiems
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