
Nuostatos dėl kandidatų priėmimo ir atrankos  
į mokymo programas „Psichodinaminė grupių psichoterapija“, „Grupinė analizė“ ir „Darbas su 

suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ vykdymo 

Vykdnat kandidatų priėmimą ir atranką į mokymo programas „Psichodinaminė grupių psichoterapi-
ja“, „Grupinė analizė“ ir „Darbas su suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ VU MF neformaliųjų 
studijų (įvadinių) kursų "Psichodinaminė grupių psichoterapija" ir „Grupinė analizė“ būtina 
vadovautis STUDIJŲ REGLAMENTU, patvirtintu 2012 m. bei MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ 
PROGRAMŲ APRAŠAIS. 

Priėmimo į mokymo programas (MP) tvarka: 
1. Kandidatas pateikia Mokymo komitetui (MK) iki nurodytos datos: 

• Pareiškimą VU rektoriaus vardu. 
• Diplomo ir kitų dokumentų, liudijančių įgytą kvalifikaciją, kopijas. 
• Profesinį CV. 

2. Kandidatas dalyvauja atrankos pokalbyje su paskirtu specialistu.  

I. Atrankos kriterijai: 
1. Formalus išsilavinimas (ar atitinka konkrečiai programai keliamus išsilavinimo reikalavimus). 

o Į MP "Psichodinaminė grupių psichoterapija" priimami studijuoti gydytojai, psichologijos studi-
jų krypties magistrai, socialinio darbo studijų krypties magistrai, slaugos studijų krypties magis-
trai; būtinas gebėjimas skaityti profesinę literatūrą anglų kalba. 

o Į MP „Grupinė analizė“ priimami studijuoti sėkmingai (ne žemesniu balu kaip 7 - vidutiniškai) 
baigę įvadinį kursą „Psichodinaminė grupių psichoterapija“; būtinas gebėjimas skaityti profesinę 
literatūrą anglų kalba. 

o Į MP „Darbas su suaugusiųjų grupėmis organizacijose“ priimami studijuoti visi specialistai su 
aukštuoju universitetiniu išsilavinimu; būtinas gebėjimas skaityti profesinę literatūrą anglų kal-
ba. 

2. Motyvacija (ar motyvacija adekvati, ar kandidatas pajėgs tęsti mokymą, vykdyti finansinius ir 
kitus įsipareigojimus). 

3. Emocinis stabilumas ir gebėjimas reflektuoti (ar yra pasiruošęs ir galės dalyvauti asmeninėje 
terapijoje mažojoje grupėje).  

4. Jei kandidatas atitinka formalius išsilavinimo reikalavimus, atrankos pokalbyje vertinami 2 ir 3 
punktai. Pokalbiui būtina parašyti trumpą 2-3 psl. apimties autobiografiją laisva forma. Autobi-
ografijoje apibūdinti psichologinį savo raidos kontekstą, santykius su svarbiais asmenimis, 
reikšmingas patirtis, išgyventas krizes bei jų įveikos būdus ir pan.  

II. Pasirengimas atrankai: 
1. MK pirmininkas priima dokumentus, suderina, kuris specialistas vykdys atranką, persiunčia jam 

kandidato dokumentus, ir apie tai informuoja kandidatą. 
2. Dėl atrankos laiko ir vietos kandidatas susitaria su specialistu, kuris primena arba paaiškina 

kandidatui apie autobiografiją. 
3. Per atranką specialistas turi informuoti kandidatą apie mokymo programą, joje vykstančius 

užsiėmimus, supažindinti su tvarka ir taisyklėmis.  
4. Per atranką specialistas turi informuoti kandidatą apie asmeninę terapiją mažojoje grupėje 

mokymo metu, supažindinti su terapinės grupės tikslais ir taisyklėmis; atsakyti į kandidato 
klausimus. 

5. Atrankos pokalbio kainą nustato MK. 



III. Atrankos rezultatai: 
1. Atrankos pokalbio rezultatus specialistas raštu apibūdina kandidatą ir jo situaciją bei pateikia 

rekomendaciją dėl jo priėmimo į programą MK, kuris priima sprendimą dėl kandidato tinka-
mumo. MK pirmininkas kandidatui praneša apie sprendimą.  

2. Jei kandidato prašymas priimti mokytis MK sprendimu yra netenkinamas, kandidatui pasakoma, 
kurio kriterijaus jis neatitinka.  

3. Jei po pirmojo atrankos pokalbio negalima nuspręsti, ar kandidatas yra tinkamas, arba kandi-
datas nesutinka su MK sprendimu, paskiriamas antras pokalbis su kitu atrankos specialistu, ir 
atrankos procedūra yra kartojama.  

Patvirtinta MK posėdyje 
2017 03 26 


