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Senatas, atsižvelgdamas į Socialinių mokslų fakulteto tarybos 2018 m. sausio 8 d. nutarimą Nr. 

45S-4, Sveikatos mokslų fakulteto tarybos 2018 m. sausio 3 d. nutarimą Nr. 45 Sv-06 ir Tęstinių 

studijų instituto tarybos 2018 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 45T-3,  

n u t a r i a  tvirtinti:  

1. Socialinių mokslų (J) studijų krypčių grupės ekonomikos (J01) studijų krypties pirmosios 

pakopos vykdomos Ekonomikos (kodas 6121JX063) studijų programos 240 kreditų apimtį į 

180 kreditų apimtį (4 metų nuolatinių studijų formą į 3 metų trukmę ir 6 metų ištęstinių 

studijų formą į 4,5 metų trukmę).  

2. Socialinių mokslų (J) studijų krypčių grupės visuomeninės geografijos (J06) studijų krypties 

pirmosios pakopos vykdomos Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos (kodas 

6121JX066) studijų programos 210 kreditų apimtį į 180 kreditų apimtį (3,5 metų nuolatinių 

studijų formą į 3 metų trukmę ir 5,25 metų ištęstinių studijų formą į 4,5 metų trukmę).  

3. Verslo ir viešosios vadybos (L) studijų krypčių grupės vadybos (L02) studijų krypties 

pirmosios pakopos vykdomos Logistikos (kodas 6121LX058) studijų programos 240 kreditų 

apimtį į 180 kreditų apimtį (4 metų nuolatinių studijų formą į 3 metų trukmę ir 6 metų 

ištęstinių studijų formą į 4,5 metų trukmę).  

4. Verslo ir viešosios vadybos (L) studijų krypčių grupės vadybos (L02) studijų krypties 

pirmosios pakopos vykdomos Vadybos (kodas 6121LX060) studijų programos 240 kreditų 

apimtį į 180 kreditų apimtį (4 metų nuolatinių studijų formą į 3 metų trukmę ir 6 metų 

ištęstinių studijų formą į 4,5 metų trukmę).  

5. Verslo ir viešosios vadybos (L) studijų krypčių grupės viešojo administravimo (L07) studijų 

krypties pirmosios pakopos vykdomos Viešojo administravimo (kodas 6121LX061) studijų 

programos 210 kreditų apimtį į 180 kreditų apimtį (3,5 metų nuolatinių studijų formą į 3 

metų trukmę ir 5,25 metų ištęstinių studijų formą į 4,5 metų trukmę).  

6. Verslo ir viešosios vadybos (L) studijų krypčių grupės turizmo ir poilsio (L08) studijų 

krypties pirmosios pakopos vykdomos Rekreacijos ir turizmo (kodas 6121LX059) studijų 

programos 240 kreditų apimtį į 180 kreditų apimtį (4 metų nuolatinių studijų formą į 3 metų 

trukmę ir 6 metų ištęstinių studijų formą į 4,5 metų trukmę).  

7. Ugdymo mokslų (M) studijų krypčių grupės andragogikos (M03) studijų krypties pirmosios 

pakopos vykdomos Andragogikos (kodas 6121MX048) studijų programos 210 kreditų 

apimtį į 180 kreditų apimtį (3,5 metų nuolatinių studijų formą į 3 metų trukmę ir 5,25 metų 

ištęstinių studijų formą į 4,5 metų trukmę). 



8. Sveikatos mokslų (G) studijų krypčių grupės slaugos ir akušerijos (G08) studijų krypties 

antrosios pakopos vykdomos Slaugos (kodas 6211GX017) studijų programos 120 kreditų 

apimtį į 90 kreditų apimtį (2 metų nuolatinių studijų formą į 1,5 metų trukmę).  

9. Verslo ir viešosios vadybos (L) studijų krypčių grupė vadybos (L02) studijų krypties 

antrosios pakopos vykdomos Inovacijų vadybos ir technologijų (kodas 6211LX079) studijų 

programos 90 kreditų apimtį į 120 kreditų apimtį (1,5 metų nuolatinių studijų formą į 2 

metų trukmę).  

10. Verslo ir viešosios vadybos (L) studijų krypčių grupės turizmo ir poilsio (L08) studijų 

krypties antrosios pakopos vykdomos Rekreacijos ir turizmo vadybos (kodas 6211LX081) 

studijų programos 90 kreditų apimtį į 120 kreditų apimtį (1,5 metų nuolatinių studijų formą į 

2 metų trukmę ir 2,25 metų ištęstinių studijų formą į 3 metų trukmę).  
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