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SOCIALINIS DARBAS

Kodėl rinktis Socialinį darbą?
Visuomenėje, kurioje daliai žmonių trūksta socialinių įgūdžių, gausu įvairias priklausomybes turinčių žmonių, kitų
socialinės atskirties grupių, visada bus reikalingi socialiniai darbuotojai. Socialinio darbo studijų programa skirta
parengti socialiniams darbuotojams, gebantiems dirbti su įvairių poreikių ir galimybių žmonėmis. Šią studijų
programą gali rinktis kantrūs, pakantūs kitų silpnybėms, empatiški ir tvirto charakterio žmonės, mokantys greitai
išspręsti problemines situacijas.
Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
Socialinio darbo studijų programą Šiaulių valstybinėje kolegijoje pasirinkę studentai turi galimybę tris praktikas
atlikti ir savanoryste užsiimti skirtingose socialinę pagalbą teikiančiose įstaigose: Šiaulių tardymo izoliatoriuje,
Lietuvos Carito Šiaulių skyriuje, Šiaulių apygardos probacijos skyriuje ir kt. Studentams siūlomi atnaujinti ir visiškai
nauji dalykai, reikalingi sparčiai besikeičiančioje daugiakultūrėje visuomenėje.
Studijų kryptis
Socialinis darbas.
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas.
Karjeros galimybės
Absolventai dirba socialiniais darbuotojais socialinės rūpybos skyriuose, vaiko teisių apsaugos tarnybose, vaikų,
neįgaliųjų, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, vaikų globos ir socialinės globos namuose, ligoninėse,
reabilitacijos skyriuose, mokyklose, įkalinimo įstaigose ir kitose panašaus pobūdžio organizacijose.
Studijuojami dalykai / praktikos
Nuolatinės studijos – 3 metai*
I metai
1 SEMESTRAS
Socialinė ekologija ir darnus
vystymasis
Specialybės užsienio kalba (anglų,
vokiečių, rusų)
Psichologijos įvadas
Savanorystė ir patirtinis
mokymas(is)
Socialinė politika ir ekonomika

II metai
3 SEMESTRAS
Bendravimo psichologija

III metai
5 SEMESTRAS
Kursinis darbas

Neįgaliųjų integracija

Socialinio darbo informatika

Socialinis darbas su šeima ir
vaikais
Laisvai pasirenkamas dalykas

Organizacinė elgsena ir
sprendimų priėmimo procesai
Socialinės inovacijos
Socialinis konsultavimas ir krizių
valdymas
Bendruomenės socialinė veikla /
Bendruomenės sveikata
Tarpkultūrinis socialinis darbas /
Atviras darbas su jaunimu
Laisvai pasirenkamas dalykas

Socialinio darbo istorija ir teorija
Kūno kultūra
2 SEMESTRAS
Specialybės kalbos pagrindai
Asmenybės raidos psichologija
Pažintinė socialinio darbo praktika
Socialinio darbo metodai

Socialinio darbo vertybės ir etika

Socialinė apsaugos sistema
Socialinė gerontologija
Socialinė psichologija

4 SEMESTRAS
Socialinė atskirtis ir priklausomybės
Socialinė pedagogika
Socialinės paramos organizavimo
ir teikimo praktika
Socialinio darbo tyrimai

Profesinės karjeros projektavimas /
Antreprenerystė ir vadyba
Laisvai pasirenkamas dalykas

6 SEMESTRAS
Baigiamoji praktika
Socialinio darbo atvejo vadyba
Baigiamasis darbas
Užimtumo teorija ir terapija /
Medijos socialinio darbo
praktikoje
Žmogaus teisės ir socialinis
teisingumas / Vaiko ir šeimos
socialinė gerovė

Sociologija ir socialinė kultūra
Civilinė sauga
*Numatoma vykdyti ir ištęstines studijas, kurių trukmė – 4 metai
Numatoma vykdyti ir ištęstines studijas Telšiuose bei Mažeikiuose, kurių trukmė – 4 metai
Sveikatos priežiūros fakultetas
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