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STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS 
 

Eil.

Nr. 
Parametrai Duomenys 

1. Studijų programos pavadinimas Socialinis darbas 

2. Studijų programos pavadinimas anglų kalba Social work  

3. Studijų programos valstybinis kodas  6531JX001 

4. 

Studijų programos kodas pagal Tarptautinę 

standartizuotą švietimo klasifikaciją 

(ISCED) 

6550923 

5. 

Studijų krypties, krypčių grupės arba 

studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai 

(jeigu yra), studijų krypčių reglamentai 

(jeigu yra)  

Socialinis darbas, Socialiniai mokslai,  

Studijų krypčių grupės aprašas 

6. Švietimo sritis Socialinė gerovė 

7. Švietimo posritis Socialinis darbas ir konsultavimas 

8. Programos lygmuo Koleginės studijos 

9. Studijų tipas Pakopinės studijos 

10. Studijų pakopa Pirmosios pakopos studijos 

11. Studijų programos vykdymo kalba (-os) Lietuvių 

12. 
Suteikiama kvalifikacija  (pavadinimas, 

kodas) 

Socialinių mokslų profesinis bakalauro laipsnis, 

Socialinis darbuotojas, KVALLAIP00821 

13. Kvalifikacinių laipsnių požymiai Studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis 

14. 
Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo 

blanko pavadinimas ir kodas 
Profesinio bakalauro diplomas, kodas 6632 

15. 

Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti 

studijuoti pagal programą, pavadinimas, 

valstybinis kodas (jeigu nustatyta) 

- 

16. Minimalus išsilavinimas 

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas, 

atsižvelgiant į stojančiųjų mokymosi rezultatus, 

stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios 

mokyklos nustatytus kriterijus.  

17. Kiti duomenys - 

 

18. 

Programos apimtis 

kreditais 
Studijų forma Studijų trukmė (metais) 

Priėmimo į 

programą metai 

180 Nuolatinė 3 2001  

19. 

Institucijos, pateikusios registruoti 

programą, juridinio asmens kodas, 

pavadinimas 

Juridinių asmenų registro kodas 111968056, Viešoji 

įstaiga, Klaipėdos valstybinė kolegija  

20. 

Institucijų, su kuriomis suderinta 

programa, juridinio asmens kodai, 

pavadinimai ir suderinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 188603091, Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija,        

2002-08-30, Nr. 1514 

21. 

Institucijų patvirtinusių programą, 

juridinio asmens kodai, pavadinimai ir 

patvirtinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 188603091, Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija,        

2002-08-30, Nr. 1514  

22. 

Institucijų, atlikusių programos ekspertinį 

vertinimą, juridinio asmens kodai, 

pavadinimai ir vertinimo datos 

Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų 

kokybės vertinimo centras, 2015-03-26  

23. 
Institucijos, akreditavusios programą, 

juridinio asmens kodas, pavadinimas 

Juridinių asmenų registro kodas 111959192, Studijų 

kokybės vertinimo centras 

24. Programos pateikimo savianalizei data 2014-01-30  
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25. 

Sprendimo dėl programos akreditavimo 

data ir numeris, akreditavimo tipas, 

akreditavimo terminas (jeigu nustatytas) 

2015-03-26, Nr. SV6-12,  

Akredituota iki 2021-06-30 

26. 

Programą vykdančios aukštosios mokyklos 

juridinio asmens kodas, pavadinimas 

Juridinių asmenų registro kodas 111968056, Viešoji 

įstaiga, Klaipėdos valstybinė kolegija 

Kitoje teritorijoje esančio (-čių) aukštosios 

mokyklos padalinio (-ių) kodas (-ai), 

pavadinimas (-ai) (jei padalinys (-iai) yra) 

- 

27. 
Programos specializacijų pavadinimai 

lietuvių ir anglų kalbomis (jeigu yra) 
- 

28. 
Programos specializacijos aprašas (jeigu 

yra) 
- 

29. 
Galimybė rinktis gretutinės krypties 

studijas (taip/ne) 
Ne 

30. Programos finansinės grupės kodas 2.2 

31. Studijų sistemos sandara Pakopinės studijos 

32. 

 

Programos aprašo santrauka lietuvių kalba 

Bendras apibūdinimas: 

Studijų programos tikslas(-ai): 

Parengti socialinius darbuotojus, gebančius nuolat 

besikeičiančioje visuomenėje profesionaliai ir 

kūrybiškai taikyti socialinio darbo žinias ir įgūdžius 

teikiant socialinę pagalbą skirtingoms klientų 

grupėms, įsipareigojant socialiniam teisingumui, 

žmogaus teisėms ir profesinei etikai. 

Studijų rezultatai: 

Baigę studijas, Socialinio darbo studijų programos 

absolventai:  

1. Parenka efektyviausius komunikavimo būdus 

bendradarbiaujant su klientu bei kliento sistema. 

2. Pritaiko tinkamiausią socialinės pagalbos strategiją 

vadovaujantis kliento ir kliento sistemos situacijos 

analize. 

3. Taiko įvairius socialinio darbo su klientais 

metodus. 

4. Sukuria pagalbos planą telkiant ir panaudojant 

žmogiškuosius, finansinius ir kt. resursus. 

5. Geba priskirti kitų pagalbos profesijų atstovų 

vaidmenis dirbant tarpdisciplininėje aplinkoje. 

6. Geba susieti socialinės pagalbos poreikį su 

veiksmingiausiomis pagalbos priemonėmis 

vadovaudamasis darnios raidos principais. 

7. Parengia veiksmų planą bendruomenei telkti bei ją 

įgalinti. 

8. Geba reflektuoti savo profesinę veiklą pasitelkiant 

teorines žinias ir praktinį patyrimą. 

9. Geba analizuoti tyrimo duomenis pasitelkiant 

socialinio darbo žinias ir socialinio darbo praktiką. 

 Mokymo ir mokymosi veiklos: 

Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų 

plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, 

seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai 

projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų 
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analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų 

žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių 

straipsnių rengimas, informacijos paieška ir 

sisteminimas ir kt. 

Studijų rezultatų vertinimo būdai:  

Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas 

visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant 

kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro 

metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: 

kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai 

projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, 

informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, 

savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, 

kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, 

baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas. 

Sandara: 

Studijų dalykai (moduliai), praktika: 

Studijų krypties dalykai (130 kreditai): Filosofija, 

Akademinis ir profesinis raštingumas, Profesinė 

užsienio kalba (anglų k., vokiečių k.)., Žmogaus 

teisės socialiniame darbe, Žmogaus elgesys 

socialinėje aplinkoje,  Savanorystė ir patirtinis 

mokymasis, Įvadas į socialinį darbą ir socialinės 

veiklos etika, Socialinė politika, Bendroji ir 

asmenybės raidos psichologija, Socialinio darbo 

teoriniai modeliai, Socialinio darbo metodai I, 

Socialinės paslaugos darniam vystymuisi, Socialinės 

apsaugos teisė, Socialinė psichologija, Socialiniai 

tyrimų metodai, Pagalbą teikiančios technologijos, 

Dvasingumas socialiniame darbe, Socialinio darbo 

metodai II, Socialinio darbo su klientais kursinis 

darbas, Socialinis darbas komandoje, Supervizija ir 

intervizija, Socialinės inovacijos, Profesinė 

komunikacija ir dokumentų valdymas, Socialinė 

gerontologija, Asmenų su negalia integracija, 

Socialinis darbas su pažeidžiamomis grupėmis, 

Socialinių paslaugų vadyba, Krizių valdymas 

socialiniame darbe, Medijos socialiniame darbe, 

Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje. 
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai). 

Praktikos (35 kreditai): Pažintinė socialinio darbo  

praktika, Stacionari institucinė socialinio darbo 

praktika,  Socialinio darbo su atvejais praktika. 
Baigiamasis darbas (9 kreditai). 

Specializacijos: 

- 

Studento pasirinkimai: 

Galima rinktis: 

- laisvai pasirenkamus studijų dalykus; 

- alternatyvius studijų dalykus. 

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Skatinama įgyti socialinio darbo studijų tarptautinės 



4 

 

patirties renkantis studijas užsienyje (nuo vieno 

semestro iki vienerių akademinių metų pagal mainų 

programas). Skatinamas bendrųjų kompetencijų ir 

dalykinių kompetencijų (gebėjimo kompleksiškai 

spręsti problemas, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, 

žmogiškųjų išteklių valdymo, komandinio darbo, 

emocinio intelekto, sprendimų priėmimo, 

orientavimosi į paslaugas, derybų įgūdžių) 

plėtojimas, gilinimas neformaliuoju būdu  (profesijos 

praktika, meistriškumo konkursai, nacionalinė ir 

tarptautinė projektinė veikla). 

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: 

Profesinės veiklos galimybės: 

Absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais ar 

administruoti socialinio darbo veiklą socialinių 

paslaugų centruose, šeimos ir vaiko gerovės 

centruose, senyvo amžiaus priežiūros centruose, 

socialinės globos namuose, sveikatos priežiūros 

centruose, teisėtvarkos institucijose, viešajame, 

nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose. 

Tolesnių studijų galimybės: 

Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos 

magistrantūros studijas aukštosios mokyklos 

nustatyta tvarka. 

 Programos aprašymo santraukos parengimo ir 

atnaujinimo datos: 2022-02-17 

33. Programos aprašymo santrauka anglų 

kalba (Summary of Profile of a Study 

Programme) 

General Description: 

Objective(s) of a study programme: 

to train social workers who are able to apply the 

knowledge and skills of social work professionally 

and creatively in the constantly changing society 

providing social assistance for different client 

groups undertaking obligations for social justice, 

person‘s rights and professional ethics. 

Learning outcomes: 

Graduates will be able to:  

1. Selects the most effective communication 

methods in collaboration with a client or a system 

of client. 

2. Apply the most suitable strategy of assistance 

following the case analysis of a client and case 

analysis of client‘s system.  

3. Apply various methods of social work with 

clients.  

4. Create a help plan by concentrating and using 

human, financial and other resources.  

5. Is able to assign the roles of other professionals 

in the interdisciplinary environment.  

6. Is able to link the need for social assistance with 

the most effective assistance following the 

principles of harmonious development. 

7. Prepares an action plan to assemble the 
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community and to enable it. 

8. Is able to reflect and evaluate professional 

activity applying theoretical and practical 

experience.  

9. Is able analyze the data of research applying the 

knowledge and practice of social work. 

Activities of teaching and learning: 

(The study programme) is oriented to the 

development of generic and specialist competences 

and creativity: lectures, seminars, discussions, 

individual and group projects, practice, case studies, 

public presentation and defense of projects, mind-

maps, problem-solving reading, writing articles, 

information search and systematizing, etc. 

Methods of student  achievement assessment: 

The assessment of the learning outcomes of the 

study programme is carried out during the semester 

and the examination session applying a cumulative 

assessment system. During the semester, the 

learning outcomes are assessed by means of interim 

assignments: tests, individual and group projects, 

case studies, information search and systematizing, 

discussions, essays, independent creative tasks, 

seminars, term papers, practice reports, 

examinations, final projects and/or qualifying 

exams. 

Framework: 

Study subjects (modules), practical training: 

Study subjects (130 credits): Philosophy, Academic 

and Professional literacy, professional foreign 

language, Human rights in Social Work, Human 

behavior in the Social Environment, Volunteering 

and Experiential learning, General and 

Development Psychology, Team Work in Social 

Work, Labor and Social Security Law, Introduction 

into Social Work and Professional Ethics, Social 

Research Methods, Social Policy, Theoretical 

Models of Social Work, Social Entrepreneurship, 

Methods of Social Work I, Social Services, Social 

Psychology, Spirituality in Social Work, Methods 

of Social Work II, Term Paper on Social Work with 

Clients, Technologies providing assistance, 

Supervision and Intervision,  Social innovation,  

Social Gerontology, Vocational communication and 

document management, Integration of people with 

disabilities, Social work with vulnerable groups,  

Social Services Management, Crisis Management in 

Social Work, Media in Social Work, Social Work in 

the Health Care System. 

Optional subjects (6 credits).  

Practices (35 credits): Cognitive Practice, 

Institutional Social Work Practice, Practice in 
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Social Work With Cases.  

Graduation Paper (9 credits). 

Specializations: 

- 

Optional courses: 

It is possible:  

- to select optional subjects; 

- to select alternative subjects. 

Distinctive features of a study programme: 

Students are encouraged to acquire international 

study experience of social work when choosing 

studies abroad (from 1 semester to 1 academic year 

through the exchange programs). General 

competences and subject competences (ability to 

solve complex problems, critical thinking, 

creativity, human resource management, teamwork, 

emotional intelligence, decision making reception, 

service orientation, negotiation skills) are promoted 

and deepened in non-formal way (professional 

practice, competitions for mastery, national and 

international project activities). 

Access to professional activity or further study: 

Access to professional activity: 

Graduates will be able to work as social workers in 

social security, education and health institutions, 

law and order institutions, public, non-

governmental or private sectors 

Access to further study: 

Access to the second cycle studies upon meeting 

requirements set by the accepting higher education 

institution. 

34. 

Priėmimo studijuoti į atitinkamą 

programą metai: 

Kiekvienais metais planuojamų priimti studijuoti 

asmenų skaičius aukštojoje mokykloje, aukštosios 

mokyklos pavadinimas, juridinio asmens kodas: 

2022 60, 

Klaipėdos valstybinė kolegija, 

Juridinio asmens kodas 111968056 
 

 

Institucijos pavadinimas: Klaipėdos valstybinė kolegija 

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė:  

Slaugos ir socialinės gerovės katedros vedėja dr. Akvilė Virbalienė 

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data: 2022-02-17 


