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DĖL GALIMO STUDENTŲ KLAIDINIMO
Švietimo ir mokslo ministerija gavo Lietuvos psichologų sąjungos (toliau − LPS) 2018
m. sausio 29 d. raštą Nr. 2018/008 „Dėl galimo studentų klaidinimo“, kuriame atkreipiamas dėmesys
į studijų programas, kurių pavadinimuose vartojamas psichologijos pavadinimas (pridedama).
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos psichologų sąjungai už vertingus pastebėjimus.
Prašytume aukštąsias mokyklas atkreipti dėmesį į studijų programų pavadinimų sandarą, užtikrinant,
kad studijų programų pavadinimai neklaidintų ir nesukeltų stojantiesiems ar jau studijuojantiems
studentams nepagrįstų lūkesčių dėl galimybės pabaigus studijas dirbti psichologo darbą arba tęsti
psichologijos studijas antroje pakopoje.
Prašytume išsamiai informuoti studentus apie įsidarbinimo ir karjeros galimybes baigus
atitinkamas studijas. Studijų programų aprašuose akcentuoti, kad LPS rašte paminėtų studijų baigimo
diplomas nesuteikia teisės dirbti psichologo praktinį darbą ir tęsti psichologijos studijų antroje studijų
pakopoje. Pagal švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-923 „Dėl
psichologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo“ 12 punktą į antrosios studijų pakopos
psichologijos studijų krypties studijas priimami asmenys, baigę pagrindines psichologijos studijų
krypties pirmosios studijų pakopos universitetines studijas ir atitinkantys aukštosios mokyklos
nustatytus reikalavimus. Įgytas psichologijos gretutinės studijų krypties bakalauro laipsnis nėra
pakankamas stoti į antrosios studijų pakopos psichologijos studijų krypties studijas.
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