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ORGANIZACIJOS KOMUNIKACIJA

Kodėl rinktis Organizacijos komunikaciją?
Organizacijos komunikacijos specialistas yra svarbus, reikšmingas ir žinomas kiekvienoje organizacijoje, nes nuo
jo priklauso, kaip sėkmingai tarpusavyje bendraus įmonės administracija ir darbuotojai, koks bus išorinis
organizacijos įvaizdis, ką apie įmonę rašys, kalbės ir rodys žurnalistai. Organizacijos komunikacijos studijų
programa ugdo būsimųjų specialistų gebėjimus valdyti ir vidinės, ir išorinės komunikacijos procesus, taikyti kritinį
mąstymą, kūrybiškumą, saviraišką, novatoriškumą. Šią programą turėtų rinktis mėgstantys bendrauti, išradingi ir
kūrybiški žmonės.
Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
Ši studijų programa, turinti tris skirtingas praktikas, vykdoma tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje, todėl ją pasirinkę
studentai pasinaudoja puikia galimybe tapti kvalifikuotais įmonės komunikacijos specialistais, gebančiais
kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Studijų procese atskiras dalyko temas dėsto socialiniai
partneriai, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų, studijų programos dalis gali būti vykdoma anglų
kalba.
Studijų kryptis
Komunikacija.
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų profesinis bakalauras.
Karjeros galimybės
Absolventai dirba komunikacijos specialistais, viešųjų ryšių specialistais, ryšių su visuomene specialistais,
atstovais spaudai įvairiose valstybinėse įstaigose, privačiose įmonėse ir organizacijose.
Studijuojami dalykai / praktikos
Nuolatinės studijos – 3 metai
I metai
1 SEMESTRAS
Specialybės užsienio I kalba
Bendravimo psichologija
Ekonomikos pagrindai
Informacijos ir komunikacijos
technologijos
Informacijos teisė ir etika

II metai
3 SEMESTRAS
Grafinis dizainas
Organizacijos komunikacija (KD)
Rašymo stiliai ir technikos
Renginių organizavimas

III metai
5 SEMESTRAS
Kūrybinės industrijos
Viešųjų ryšių praktika
Viešųjų ryšių technologijos
Filosofija / Sociologija

Viešoji ir masinė komunikacija

Specialybės kalba

Užsienio II kalba Anglų / Vokiečių /
Rusų
Laisvai pasirenkamas dalykas
4 SEMESTRAS
Komunikacijos auditas
Organizacijos komunikacinės
aplinkos praktika
Strateginė komunikacija (KD)
Tarptautinė komunikacija
Užsienio II kalba Anglų / Vokiečių /
Rusų
Verslumas ir lyderystė / Kūrybinių
projektų valdymas
Laisvai pasirenkamas dalykas

Pokyčių komunikacija /
Krizių komunikacija / Pokyčių
komunikacija (anglų k.) / Krizių
komunikacija (anglų k.)
Žiniasklaidos diskursas / Internetinė
žiniasklaida
Laisvai pasirenkamas dalykas
6 SEMESTRAS
Baigiamoji praktika
Informacijos apsauga

Statistika
Kūno kultūra
2 SEMESTRAS
Specialybės užsienio I kalba
Dalykinė rašytinė komunikacija
Komunikacijos teorija
Rinkodara
Taikomųjų tyrimų metodologija
Vadyba
Viešasis kalbėjimas

Baigiamasis darbas
Socialinės medijos / Socialiniai
tinklai / Socialinės medijos (anglų
k.) / Socialiniai tinklai (anglų k.)

Verslo ir technologijų fakultetas
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