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PATVIRTINTA 

Vytauto Didžiojo universiteto 

Senato 2015 m. kovo 4 d. 

nutarimu Nr. 1-8 

 

2015/2016 MOKSLO METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS 

 

RUDENS SEMESTRAS 
 

Nuolatinės studijos 
Semestro pradžia rugpjūčio 24 d. 
Įvadinės studijų dienos pirmo kurso studentams rugpjūčio 24 d. –  rugpjūčio 31d. 
Pirmo kurso studentų registracija į studijų dalykus rugpjūčio 31d. 
Mokslo ir žinių dienos šventė rugsėjo 1d. 

2015/2016m.m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščio pateikimas  

Akademinių reikalų tarnybai  spalio 16d. 
Bakalauro studijų studentams  lapkričio 13d. 
Magistrantūros studijų studentams 2016m. sausio 25d. 

Registracija į 2015/2016m.m. pavasario semestro studijų dalykus – I etapas lapkričio 20d. – lapkričio 29d. 

2015/2016m.m. rudens semestro egzaminų tvarkaraščio pateikimas  

Akademinių reikalų tarnybai lapkričio 5d. 
Studentams  ir dėstytojams  lapkričio 23d. 

Egzaminų sesija  (registracija į 2015/2016m.m. pavasario semestro studijų dalykus – II etapas) lapkričio 30d. – gruodžio 22d. 
Studentų atostogos gruodžio 23 d. – sausio 3d. 
Egzaminų perlaikymas sausio 4, 5, 6 d. 
Praktikos sausio 7d. – sausio 22d. 
Praktikų rezultatų pateikimas Akademinių reikalų tarnybai sausio 25d. 
Magistro diplominių darbų gynimas sausio 12d. – sausio 14d. 

UŽSIĖMIMAI VYKS ŠEŠTADIENIAIS  

rugsėjo  19d. (pirmadienio tvarka) 
spalio 3d.( antradienio tvarka) 
spalio 17d. (trečiadienio tvarka) 
lapkričio 7d.  (ketvirtadienio tvarka) 
lapkričio 21d.  (penktadienio tvarka) 

Diplomų įteikimas  sausio 28d. 

2015/2016m.m. paskutinė rudens semestro diena sausio 31d. 
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Ištęstinės (neakivaizdinės) studijos 

2015/2016 m. m. rudens semestro įvadinės paskaitos rugpjūčio 20 d. - rugpjūčio 22 d. arba  

PASKAITOS VYKS ŠEŠTADIENIAIS: 

rugsėjo  26 d. 
spalio  24 d.   
lapkričio  14 d. 
gruodžio 5 d. 

Dėstomų dalykų sąrašo pateikimas 2015/2016m.m. pavasario semestrui Akademinių reikalų tarnybai spalio 15 d. 

2015/2016m.m.. rudens semestro sesijos tvarkaraščių pateikimas studentams internete gruodžio 15 d. 

2015/2016m.m. pavasario semestro įvadinių paskaitų tvarkaraščių pateikimas studentams internete sausio 6 d. 

2015/2016m.m. rudens semestro sesija: sausio 4 d. – sausio 27 d. 

Konsultacijos sausio 4 d. – sausio 6 d. 

Egzaminai sausio 7 d. – sausio 19 d. 

Egzaminai baigiamųjų kursų studentams sausio 7d. – sausio 12 d. 

Egzaminų perlaikymas baigiamųjų kursų studentams sausio 15-16 d. 

egzaminų perlaikymas sausio 23 d. – sausio 25 d. 

2015/2016m.m. pavasario semestro įvadinės paskaitos sausio 22 d. – sausio 25 d. 

Registracija į 2015/2016m.m. pavasario semestro dalykus I-II etapai sausio 8 d. – sausio 26 d. (I etapas iki sausio 22 d.) 

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimas sausio 21 d. – sausio 22 d. 

Diplomų įteikimas  sausio 28 d. 
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Muzikos akademija 
Prašymų dėl dėstytojų pateikimas rudens semestrui (B2, B3, B4, M2 kursai) birželio 1d. - birželio 20 d. 

Prašymų dėl dėstytojų pateikimas rudens semestrui (B1, M1 kursai) rugpjūčio 1d. - rugpjūčio 24 d. 

Semestro pradžia rugpjūčio 24 d. 
Individualių paskaitų tvarkaraščio tikslinimas rugsėjo 1 d. – rugsėjo 11 d. 
Tarpiniai atsiskaitymai  spalio 19 d. – spalio 31 d. 
Mažoji rudens egzaminų sesija  (teoriniai dalykai) lapkričio 30 d. – gruodžio 22 d. 
Egzaminų perlaikymas sausio 4, 5, 6 d. 
Baigiamoji rudens egzaminų sesija (specialybės dalykai, praktikos) sausio 4 d. – sausio 22 d. 
Baigiamosios egzaminų sesijos egzaminų perlaikymas sausio 25 d. – sausio 29 d. 

2015/2016m.m. paskutinė rudens semestro diena sausio 31 d. 

 

 

 

Teisės fakultetas 
3 – 5 kursų studentams 

Semestro pradžia rugpjūčio 24 d.  

Paskutinė paskaitų diena gruodžio 4 d.  

Egzaminų sesija gruodžio 7 d. – gruodžio 18 d. 

Egzaminų perlaikymas sausio 4 d. – sausio 8 d. 

*Intensyvių kursų egzaminų perlaikymas gruodžio 14 d. – gruodžio 18 d. 

2015/2016 m.m. pavasario semestro pradžia sausio 11 d. 

  * - intensyvių kursų egzaminai  vyksta pasibaigus paskaitų ciklui 
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PAVASARIO SEMESTRAS 

 
Nuolatinės studijos 

2015/2016m.m. pavasario semestro pradžia vasario 1d. 
Šventų Velykų atostogos kovo 25d. – kovo 30d. 
2016/2017m.m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščio pateikimas   

Akademinių reikalų tarnybai balandžio 4d. 
Bakalauro studijų studentams gegužės 5d. 
Magistrantūros studijų studentams rugpjūčio 12d. 

Registracija į 2016/2017m.m. rudens semestro studijų dalykus – I etapas gegužės 13d. – gegužės 24d. 

2015/2016m.m. pavasario semestro egzaminų tvarkaraščio pateikimas  

Akademinių reikalų tarnybai balandžio 13d. 
Dėstytojams ir studentams gegužės 13d. 

Paskutinė semestro paskaitų diena gegužės 20d. 
Egzaminų sesija 4 kurso (katalikų teologijos studijų programos 5k.) studentams 
Egzaminų perlaikymas 4 kurso (katalikų teologijos studijų programos 5k.) studentams 
Egzaminų sesija 1-3k. (katalikų teologijos studijų programos 4k.) studentams ir 1k. magistrantams  
(registracija į 2016/2017m.m. rudens semestro studijų dalykus – II etapas) 
Egzaminų perlaikymas 1 - 3k. (katalikų teologijos studijų programos 4k.) studentams ir 1k. 

magistrantams 

gegužės 23d. – gegužės 27d. 
gegužės 30-31d. 
gegužės 25d. – birželio 11d. 
gegužės 25d. – birželio 11 d. 
birželio 15d. – birželio 17d. 

Magistro diplominių darbų gynimas gegužės 23d. – gegužės 25d. 
Bakalauro diplominių darbų gynimas birželio 2d. – birželio 7d. 
Diplomų įteikimas birželio 20, 21, 22, 23 d. 
Paskutinė pavasario semestro diena birželio 30d. 
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Ištęstinės ir neakivaizdinės studijos 

2015/2016m.m. pavasario semestro įvadinės paskaitos sausio 22 d. – sausio 25 d. 

Paskaitos vyksta šeštadieniais  

vasario   20 d. 
kovo    19 d. 
balandžio  16 d. 
gegužės   7 d.  

2015/2016m.m pavasario semestro egzaminų sesijos tvarkaraščių paskelbimas studentams balandžio 25 d. 

2015/2016m.m pavasario semestro sesija 
Konsultacijos 
Egzaminų sesija  
Egzaminų perlaikymas  

gegužės 20 d. - birželio 6 d. 
gegužės 20 d. – gegužės 21d. 
gegužės 23d. – gegužės 27d. 
gegužės 30-31 d. 

Bakalauro darbų gynimas birželio 1 d. – birželio 6 d. 

Diplomų įteikimas birželio 20, 21, 22, 23 d. 

 

 

Muzikos akademija 

Prašymų dėl dėstytojų pateikimas pavasario semestrui (visi kursai) sausio 2d. – sausio 15d. 

2015/2016m.m. pavasario semestro pradžia vasario 1d. 
Individualių paskaitų tvarkaraščio tikslinimas vasario 1 d. – vasario 12 d. 
Baigiamųjų egzaminų programų ir baigiamųjų darbų temų pateikimo pabaiga (B4 ir M2 kursų studentams) kovo 14 d. 
Mažoji pavasario sesija (1) (B4, M2 kursai) kovo 21 d. – kovo 31 d. 
Tarpiniai atsiskaitymai (B1, B2, B3, M1 kursai) kovo 21 d. – balandžio 4 d. 
Baigiamųjų egzaminų  sesija (1) (B4, M2 kursai) gegužės 2d. – gegužės 31 d. 
Mažoji pavasario sesija (2) (B1, B2, B3, M1 kursai) gegužės 22d. – gegužės 30 d. 
Magistro ir bakalauro diplominių darbų gynimas birželio 1 d. – birželio 6 d. 
Egzaminų sesija (2) (B1, B2, B3, M1 kursai) birželio 1d. – birželio 15 d. 
Egzaminų perlaikymas birželio 15 d. – birželio 22 d. 
Stojamieji egzaminai į VDU MA bakalauro, magistro studijas birželio 23 d. – liepos 8 d. 
Papildomas priėmimas į bakalauro, magistro studijas, esant laisvoms vietoms rugpjūčio 15 d. – rugpjūčio 22 d. 
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Teisės fakultetas 
3 – 5 kursų studentams 

Semestro pradžia  sausio 11 d. 

Teisinė praktika  (5 kurso studentams) sausio 11 d. – balandžio 22 d. 

Registracija į 2015m. vasaros semestro studijų dalykus balandžio 20 d. – balandžio 22 d. 

Paskutinė paskaitų diena  balandžio 22 d. 

Egzaminų sesija (3 kurso studentams) balandžio 25 d. – gegužės 6 d. 

*Intensyvių kursų egzaminų perlaikymai (4 ir 5 kursų studentams) balandžio 25 d. – gegužės 6 d. 

Egzaminų perlaikymas (3 kurso studentams) gegužės 9 d. – gegužės 13 d. 

Baigiamųjų darbų gynimas birželio 2 d. – birželio 3 d.   

Vasaros semestro pradžia (3 ir 4 kursų studentams) gegužės 16d. 

Vasaros semestro paskutinė paskaitų diena (3 ir 4 kursų studentams) birželio 22 d. 

* Vasaros semestro egzaminų perlaikymo sesija (3 ir 4 kursų studentams) birželio 28 d. – birželio 30 d. 

              * - intensyvių kursų egzaminai  vyksta pasibaigus paskaitų ciklui 

 


