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Studijų programos 

Valstybinis kodas Studijų programa Studijų trukm÷ metais Įgyjamas laipsnis 

Biomedicinos mokslų studijų sritis 

621C77001 Biochemin÷ analiz÷ 2 taikomosios biochemijos magistras 

621C71001 Molekulin÷ biologija ir biotechnologija 2 molekulin÷s biologijos magistras 

Fizinių mokslų studijų sritis 

621F70002 Aplinkosaugos organizavimas 2 aplinkotyros magistras 

621F35001 Energija ir aplinka 1,5 energetikos fizikos  magistras 

621I13003 Taikomoji informatika* 2 taikomosios informatikos magistras 

621G12001 Taikomoji matematika 2 taikomosios matematikos magistras 

Humanitarinių mokslų studijų sritis 

621V72002 Kultūros paveldas ir turizmas 2 paveldosaugos magistras 

621V21002 Lietuvos istorija 2 Lietuvos istorijos magistras 

621Q20006 Literatūra ir spauda 2 literatūrologijos magistras 

621U80001 Lyginamosios kultūros studijos 2 etnologijos ir folkloristikos magistras 

621V64001 Pastoracin÷ teologija 2 teologijos licenciatas 

621V80004 Religinis švietimas 1,5 religijos studijų magistras 

621Q30002 Taikomoji anglų kalbotyra 2 anglų filologijos magistras 

621V27001 Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorija 2 pasaulio istorijos magistras 

621U94002 Teatrologija ir scenos menų vadyba  2 menotyros magistras 
Menų studijų sritis 

621W31006 Atlikimo menas 2 muzikos magistras 

Socialinių mokslų sritis 

621L20006 Baltijos regiono studijos* 2 politikos mokslų magistras 
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621L20004 Diplomatija ir tarptautiniai santykiai 2 politikos mokslų magistras 

621N70003 Europos Sąjungos viešoji politika ir administravimas 2 viešojo administravimo magistras 

621P20002 Integruota komunikacija 1,5 viešųjų ryšių magistras 

621N30004 Finansai ir bankininkyst÷ 2 finansų  magistras 

621N90005 Firmų organizavimas ir vadyba 2 verslo ir vadybos magistras 

621P96001 Kūrybin÷s industrijos 2 kūrybinių industrijų magistras 

621N50003 Marketingas ir tarptautin÷ komercija* 2 rinkodaros magistras 

621S18003 Mokyklin÷ psichologija 2 psichologijos magistras 

621S15002 Organizacin÷ psichologija 2 psichologijos magistras 

621N50005 Reklamos vadyba 2 rinkodaros magistras 

621L20007 Rytų Azijos regiono studijos* 2 politikos mokslų magistras 

621L60001 Socialin÷ antropologija* 2 antropologijos  magistras 

621L20008 Socialin÷ ir politin÷ kritika* 2 politikos mokslų magistras 

621L50004 Socialinis darbas* 2 socialinio darbo magistras 

621S13001 Sveikatos psichologija 2 psichologijos magistras 

621L20005 Šiuolaikin÷ Europos politika 2 politikos mokslų magistras 

621X20023 Šeimotyra 1,5 edukologijos magistras 

621X20021 Švietimo vadyba 2 edukologijos magistras 

621L30005 Taikomoji sociologija* 2 sociologijos magistras 

621L10016 Tarptautin÷ ekonomika* 2 ekonomikos magistras 

621N70004 Valstyb÷s institucijų administravimas 2 viešojo administravimo magistras 

621P50002 Žurnalistika ir medijų analiz÷* 2 žurnalistikos magistras 

Santrumpos:  

* Studijų programos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis. 
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Fakultetų reikalavimai ir konkursiniai kriterijai 

Į Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų programas „Finansai ir bankininkyst÷“, „Firmų organizavimas ir vadyba“, „Reklamos vadyba“, „Tarptautin÷ 
ekonomika“ ir „Marketingas ir tarptautin÷ komercija“ priimami tos pačios arba artimos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys: 

Kitų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei tos pačios krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys į magistrantūros studijas priimami tik įvykdę 
papildomų studijų programą. Kitų aukštųjų mokyklų absolventai, laiko anglų kalbos testą. 

Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę: 

K = 0,3A + 0,6B + 0,1C, kur  

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo arba valstybinio egzamino pažymys. 

 

Konkursinis balas stojant į visas Gamtos mokslų fakulteto magistrantūros studijų programas „Biochemin÷ analiz÷“, „Molekulin÷ biologija ir biotechnologija“, „Aplinkosaugos 
organizavimas“ ir „Energija ir aplinka“ skaičiuojamas naudojant formulę: 

K = 0,3A + 0,6B + 0,1C, kur 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų aritmetinis vidurkis; 

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys. 

 

Stojantiesiems į Humanitarinių mokslų fakulteto magistrantūros studijų programas taikomi reikalavimai: 

Į studijų programą „Taikomoji anglų kalbotyra” priimami baigusieji tos pačios arba kitos artimos/giminingos (tinkamumas nustatomas pagal baigtos programos turinį) krypties, 
nurodytos magistrantūros studijų programos aprašo punkte „Pri÷mimo sąlygos“, bakalauro studijas. 

Asmenims, stojantiems į magistrantūros studijų programą „Taikomoji anglų kalbotyra“ ir baigusiems kitos srities ar krypties pirmosios pakopos universitetines studijas prieš 
stojant į magistrantūrą būtinos papildomosios studijos. Jų turinys ir dalykų sąrašas sudaromas atsižvelgus į dalykus, kuriuos stojantysis išklaus÷ pirmosios pakopos studijose ir 
kurių reikia aukščiau min÷tai magistrantūros studijų programai. Papildomųjų studijų programa gali būti sudaroma tiems magistrantams, kurie neturi įvadinių bakalauro lygmens 
specialyb÷s dalykų. Tokiu atveju papildomųjų studijų programa studijuojama kartu su bakalauro studentais per pirmuosius 2 semestrus. 

Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę:  

K = 0,3A + 0,5B + 0,1C+0,1D, kur 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų aritmetinis vidurkis;  
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B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pokalbis anglų ir lietuvių kalbomis. 

Į studijų programą „Literatūra ir spauda” priimami humanitarinių mokslų srities studijų krypčių bakalaurai bei asmenys, turintys šiose kryptyse jiems prilygstantį universitetinį 
išsilavinimą. 

Asmenims, stojantiems į magistrantūros studijų programą „Literatūra ir spauda“ ir baigusiems ne filologijos bakalauro programą bei neturintiems literatūros istorijos įvadinių 
bakalauro lygmens dalykų, sudaroma papildomųjų studijų programa (13,5-18 kreditų). Papildomų studijų programos dalykai klausomi kartu su bakalauro programos studentais 
per pirmuosius 2 semestrus. 

Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę:  

K = 0,5A + 0,2C + 0,1D + 0,2E, kur  

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pokalbis; 

E – trijų filologijos dalykų aritmetinis vidurkis. 

Į studijų programą „Lietuvos istorija“ priimami humanitarinių ir socialinių mokslų studijų sričių bakalaurai bei asmenys, turintys šiose kryptyse jiems prilygstantį universitetinį 
išsilavinimą. Baigusieji kitos studijų srities bakalauro studijas privalo papildomai studijuoti pirmosios pakopos pagrindų dalykus (nuo 6 iki 18 kreditų).  

Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę:  

K = 0,2A + 0,4B + 0,2C + 0,2D, kur  

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pokalbis. 

Į studijų programą  „Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorija“ priimami humanitarinių ir socialinių mokslų studijų sričių bakalaurai bei asmenys, turintys šiose kryptyse 
jiems prilygstantį universitetinį išsilavinimą. 

Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę:  

K = 0,2A + 0,3B + 0,2C + 0,3D, kur  

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  
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B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pokalbis. 

Į studijų programą „Lyginamosios kultūrų studijos” priimami humanitarinių mokslų srities (etnologija, istorija, filosofija, filologija, kultūros studijos, menotyra), menų studijų 
srities (amatai, dail÷, muzika, šokis), socialinių mokslų srities (antropologija, sociologija, socialinis darbas, visuomenin÷ geografija) ir komunikacijos krypčių grup÷s (viešoji 
komunikacija) bakalaurai bei asmenys, turintys šiose kryptyse jiems prilygstantį universitetinį išsilavinimą. 

Asmenims, stojantiems į magistrantūros studijų programą „Lyginamosios kultūrų studijos“ ir baigusiems kitos srities ar krypties negu pageidaujama magistrantūros programa, 
specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis skaičiuojamas iš VDU etnologijos bakalauro studijų programą geriausiai atitinkančių specialyb÷s dalykų (30 kreditų). 
Jeigu stojančiojo diplomo pried÷lyje nepakanka dalykų, atitinkančių VDU etnologijos bakalauro studijų programą, studentas privalo juos papildomai išklausyti magistrantūros 
studijų metu. 

Asmenys, įgiję profesinį bakalauro laipsnį, gali būti priimami į magistrantūrą po papildomųjų studijų. 

Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę:  

K = 0,3A + 0,4B + 0,1C + 0,2D kur  

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų pažymių aritmetinis vidurkis;  

B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pokalbis. 

 

Į Informatikos fakulteto „Taikomosios informatikos“ magistrantūros programą priimami baigusieji universitetines informatikos, informatikos inžinerijos, informacijos sistemų, 
programų sistemų, matematikos ir kompiuterių sistemų, matematikos, statistikos krypčių bakalauro studijas. Į „Taikomosios matematikos“ magistrantūros programą priimami 
baigusieji universitetines matematikos, statistikos ir kitų giminingų krypčių bakalauro studijas.  

Konkursinis balas stojant į „Taikomosios informatikos“ ir „Taikomosios matematikos“ programas skaičiuojamas naudojant formulę: 

K = 0,3A + 0,6B + 0,1C, kur  

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys. 
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Stojantiesiems į Katalikų teologijos fakulteto magistrantūros studijų programas keliami reikalavimai: 

Stojantiesiems į „Pastoracin÷s teologijos“ magistrantūros studijų programą: 

Konkursinis balas skaičiuojamas, naudojant formulę:  

K=0,3A+0,6B+0,1C 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų (pastoracin÷s, moralin÷s ir dogmin÷s teologijų) dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys. 

Į Pastoracin÷s teologijos studijų programą priimami tik turintys teologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

Stojantiesiems į „Šeimotyros“ magistrantūros studijų programą: 

Konkursinis balas skaičiuojamas, naudojant formulę:  

K=0,6A+0,2C+0,2D 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pokalbis. 

Stojantiesiems į „Religinio švietimo“ magistrantūros studijų programą: 

Konkursinis balas skaičiuojamas, naudojant formulę:  

K=0,6A+0,2C+0,2D 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pokalbis. 

Stojantieji į Religinio švietimo studijų programą, neturintys teologijos, religijos mokslų arba religijos pedagogikos bakalauro laipsnio, turi pateikti kunigo rekomendaciją. 

 

Į Menų fakulteto magistrantūros programas „Teatrologija ir scenos menų vadyba“, „Kultūros paveldas ir turizmas“ ir „Kūrybin÷s industrijos“ priimami baigę humanitarinių, 
socialinių mokslų ir meno studijų sričių bakalauro studijas. Baigusieji kitos studijų krypties bakalauro studijas privalo papildomai studijuoti pirmosios pakopos pagrindų dalykus. 
Konkurse taip pat gali dalyvauti kolegijų absolventai, baigę išvardintų sričių studijas, įgiję profesinio bakalauro laipsnį ir išklausę papildomąją studijų programą.  

Konkursinis balas „Teatrologijos ir scenos menų vadybos“ programoje skaičiuojamas pagal formulę:  
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K = 0,3A + 0,3B+ 0,2C+0,2 D, kur 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys. 

D – studijų programos specialaus lavinimo dalykų skaičius. 

 

Konkursinis balas „Kultūros paveldo ir turizmo“ programoje skaičiuojamas pagal formulę:  

K = 0,7A + 0,1B + 0,2C, kur 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

C – studijų programos specialaus lavinimo dalykų (susijusių su paveldo studijomis) skaičius. 

Konkursinis balas „Kūrybinių industrijų“ programoje skaičiuojamas pagal formulę:  

K = 0,3A + 0,2B + 0,5C, kur 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

C – pokalbis pri÷mimo komisijoje. 

Stojantieji į šią programą taip pat pateikia 1000 spaudos ženklų apimties motyvacinį laišką ir diplominį bakalauro darbą. 

 

Stojantiesiems į Muzikos akademijos magistrantūros studijų programą taikomi reikalavimai: 
Į studijų programą „Atlikimo menas“ priimami baigusieji tos pačios arba kitos artimos/giminingos (tinkamumas nustatomas pagal baigtos programos turinį) krypties bakalauro 
studijas. 
Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę:  

K = 0,55A + 0,25B + 0,2C, kur 
A – specialyb÷s baigiamojo egzamino pažymys; 
B – atliktos programos kūrinių analiz÷; 
C – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis. 
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Į Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto magistrantūros studijų programas „Diplomatija ir tarptautiniai santykiai“, „Šiuolaikin÷ Europos politika“ – priimami baigusieji 
universitetines politikos mokslų ir viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro programas bei kitų socialinių ir humanitarinių mokslų sričių studijų krypčių bakalauro 
studijų absolventai su papildomąja studijų programa.  

Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę: 

K = 0,3A + 0,6B + 0,1C, kur 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys. 

Į „Baltijos regiono studijų“, „Rytų Azijos regiono studijų“, „Socialin÷ ir politin÷ kritika“ programas priimami visi socialinių ir humanitarinių mokslų sričių bakalauro studijų 
absolventai. Stojantiesiems, priklausomai nuo dalykų, išklausytų studijuojant bakalauro studijose, gali būti sudaroma papildoma studijų programa. Konkursinis balas 
skaičiuojamas pagal formulę: 

K = 0,4A + 0,3C + 0,3D, kur 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – gyvenimo aprašymas, anglų kalbos žinias įrodantis dokumentas (VDU absolventams – anglų kalbos B2 lygio pažymys, kitų aukštųjų mokyklų absolventams - anglų 
kalbos testo, laikomo VDU, rezultatas arba kitas šios kalbos žinias įrodantis dokumentas). Norintiems studijuoti „Socialin÷s ir politin÷s kritikos“ programoje – ir 
motyvacinis laiškas, taip pat pageidautina bakalauro studijų baigiamojo darbo elektronin÷ versija (siųsti el. paštu: a.zemaityte@pmdf.vdu.lt). 

Į „Europos Sąjungos viešosios politikos ir administravimo“ ir „Valstyb÷s institucijų administravimo“ programas priimami baigusieji universitetines politikos mokslų ir viešojo 
administravimo studijų krypčių bakalauro programas bei kitų socialinių ir humanitarinių mokslų sričių studijų krypčių bakalauro studijų absolventai. 
 
Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę:  

K = 0,5A + 0,3B + 0,2C 
 

A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  
B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;  
C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys. 

 

Į „Žurnalistikos ir medijų analiz÷s“ ir  „Integruotos komunikacijos“ programas priimami visi socialinių ir humanitarinių mokslų sričių bakalauro studijų programų absolventai.  

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: 

K = 0,4A + 0,1C + 0,5D, kur 
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A – bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – užpildyta elektronin÷ stojimo paraiškos anketa (paraiškos anketą galite rasti Viešosios komunikacijos katedros internetiniame puslapyje adresu: www.mediastudies.lt) 
ir motyvacinis pokalbis pri÷mimo metu, kurie atskleidžia stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti  šiose programose; stojantieji taip pat turi patikti 
anglų kalbos žinias įrodantį dokumentą (VDU absolventams – anglų kalbos B2 lygio pažymys, kitų aukštųjų mokyklų absolventams – anglų kalbos testo, laikomo VDU, 
rezultatas arba kitas šios kalbos žinias įrodantis dokumentas). 

 

Stojantiesiems į Socialinių mokslų fakulteto Socialin÷s gerov÷s instituto „Socialinio darbo“ magistrantūros programą atrankos kriterijai yra šie:  

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: 

K = 0,3A + 0,4B + 0,1C+0,2D, kur 

A- bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos 2 socialinio darbo dalykų, 2 humanitarinių ir 3 socialinių mokslų srities dalykų geriausių pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys (C).  

D - pokalbis pri÷mimo komisijoje (D); 

 

Stojantiesiems į Socialinių mokslų fakulteto magistrantūros programas konkursiniai balai skaičiuojami: 

Stojantiesiems į programą „Taikomoji sociologija“: 

K = 0,4A + 0,1C + 0,5D, kur 

A - bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - pokalbis pri÷mimo komisijoje.  

Stojantiesiems į programą „Socialin÷ antropologija“: 

K = 0,4A + 0,1C + 0,5D, kur 

A - bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - pokalbis pri÷mimo komisijoje. 

Stojantiesiems į edukologijos krypties studijų programą „Švietimo vadyba” konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: 
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K = 0,5A + 0,3C + 0,2D, kur  

A - bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pokalbis pri÷mimo komisijoje. 

Stojantiesiems į psichologijos studijų krypties programas „Sveikatos psichologija“, „Mokyklin÷ psichologija“ ir „Organizacin÷ psichologija“ konkursinis balas skaičiuojamas: 

K = 0,3A + 0,6B + 0,1C, kur 

A - bakalauro diplomo pried÷lio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys. 

 

Pirmenyb÷ esant vienodam konkursiniam balui  

Papildomus reikalavimus, esant lygioms sąlygoms, nustato fakultetų pri÷mimo komisijos. 

 

Pri÷mimo etapai (išskyrus stojančiuosius į Muzikos akademijos studijų programas) 

Pri÷mimo procedūros Datos ir terminai 

Prašymų dalyvauti konkurse pri÷mimas ir dokumentų registravimas fakultetuose* 2013 06 03 – 2013 06 27 9.00 - 16.00val. 

Testavimas 2013 06 28 

Testų rezultatų skelbimas 2013 07 01 10.00val. 

Apeliacijų pri÷mimas 2013 07 01 12.00 – 15.00val. 

Apeliacijų rezultatų skelbimas 2013 07 01 17.00val. 

Fakultetų pri÷mimo komisijų pos÷džiai ** 
2013 07 02  8.00 – 17.00val. 

2013 07 03 8.00 – 12.00val. 

Universiteto pri÷mimo komisijos pos÷dis 2012 07 03 14.00val. 

** stojantieji privalo dalyvauti komisijų pos÷džiuose 
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Pri÷mimo etapai, stojantiesiems į Muzikos akademijos studijų programas 

Pri÷mimo procedūros Data, terminai Laikas, vieta 

Prašymų dalyvauti konkurse pri÷mimas ir 
dokumentų registravimas 

2013 06 03 – 2013  06 14 16.00 val., 207 kab., V. Čepinskio g. 5 

Baigusiems VDU MA 2013 m. yra užskaitomas bakalauro baigiamasis egzaminas. Atliktos programos kūrinių analiz÷s egzaminas yra privalomas. Baigę bakalauro studijas ne 
VDU MA stojamąjį egzaminą laikyti privalo 

Stojamasis egzaminas į Atlikimo meno studijų programą vyks: 

dainavimo specialyb÷s 2013 06 18 14.00 val. Didžiojoje sal÷je, V. Čepinskio g. 5  
15 val. atliktos programos kūrinių analiz÷ 112 aud., V. Čepinskio g. 5 

pučiamųjų instrumentų specialyb÷s 2013 06 14 
 

15.00 val. Didžiojoje sal÷je, V. Čepinskio g. 5  
16:00 val. atliktos programos kūrinių analiz÷ 203 aud., V. Čepinskio g. 5    

fortepijono specialyb÷s 2013 06 12 16.00 val. Didžiojoje sal÷je, V. Čepinskio g. 5  
18:00 val. atliktos programos kūrinių analiz÷ 104 aud., V. Čepinskio g. 5 

styginių instrumentų specialyb÷s 2013 06 11 11.00 val. Didžiojoje sal÷je, V. Čepinskio g. 5  
13:00 val. atliktos programos kūrinių analiz÷ Styginių katedroje, 211 aud., V. Čepinskio 
g. 5 

chorinio dirigavimo specialyb÷s 2013 06 12 12.00 val. Didžiojoje sal÷je, V. Čepinskio g. 5  
14:00 val. atliktos programos kūrinių analiz÷ 205 aud., V. Čepinskio g. 

akordeono specialyb÷s 2013 06 10 15.00 val. Didžiojoje sal÷je, V. Čepinskio g. 5  
17:00 val. atliktos programos kūrinių analiz÷ 213 aud., V. Čepinskio g. 

   
Egzaminų rezultatų skelbimas 2013 07 01 10.00val. 
Apeliacijų pri÷mimas 2013 07 01 iki 14.00val. 
Apeliacijų rezultatų skelbimas 2013 07 01 16.00val. 
Muzikos akademijos pri÷mimo komisijos pos÷dis 2013 07 02 11.00val. 114 aud., V. Čepinskio g. 5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 13 

Kur priimami dokumentai?  

* Stojančiųjų prašymai ir dokumentai registruojami 

Ekonomikos ir vadybos fakultete Daukanto g. 28;    303 kab.; telef. 837 327855 

Gamtos mokslų fakultete Vileikos g. 8;    212 kab.; telef. 837 327902 

Humanitarinių mokslų fakultete K.Donelaičio g. 52;    216 kab.; telef.. 837 327830 

Informatikos fakultete Vileikos g. 8;    409 kab.; telef. 837 327900 

Katalikų teologijos fakultete Gimnazijos g. 7;    106 kab.; telef. 837 323477 

Menų fakultete Laisv÷s al. 53;    504 kab.; telef. 837 327819 

Muzikos akademijoje V. Čepinskio g. 5;    207 kab.; telef. 837 295411 

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete Gedimino g. 44;    102 kab.; telef. 837 206709 

Socialinių mokslų fakultete  

Sveikatos psichologija, Mokyklin÷ psichologija, Organizacin÷ psichologija K. Donelaičio g. 52;    315 kab.; 

Taikomoji sociologija; Socialin÷ antropologija K. Donelaičio g. 52;    309 kab.; telef. 837 327822 

Socialinio darbas K. Donelaičio g. 52;    408 kab.; telef. 837 327847 

Švietimo vadyba K. Donelaičio g. 52;    303 kab. ; telef. 837 327821 
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Fakultetų pri÷mimo į magistrantūrą komisijų darbo laikas 

Eil. Nr. Fakultetas Studijų programa Darbo laikas Vieta 

1.  Ekonomikos ir vadybos 

Finansai ir bankininkyst÷ 

liepos  2d.  9.00val. 406 aud., Daukanto g. 28 

Firmų organizavimas ir vadyba 

Reklamos vadyba 

Marketingas ir tarptautin÷ komercija 

Tarptautin÷ ekonomika 

2.  Gamtos mokslų 

Aplinkosaugos organizavimas 

liepos  2d.  10.00val. 101 aud., Vileikos g. 8 
Biochemin÷ analiz÷ 

Energija ir aplinka 

Molekulin÷ biologija ir biotechnologija 

3.  Humanitarinių mokslų 

Lietuvos istorija 

liepos  2d.  11.00val. 508 aud., K. Donelaičio g. 52 Lyginamosios kultūrų studijos 

Migracijos politikos ir lietuvių diasporos 

Literatūra ir spauda 
liepos  2d.  11.00val. 211 aud., K. Donelaičio g. 52 

Taikomoji anglų kalbotyra 

4.  Informatikos 
Taikomoji informatika 

liepos  2d.  10.00val. 409 aud., Vileikos g. 8 
Taikomoji matematika 

5.  Katalikų teologijos 

Pastoracin÷ teologija 

liepos  3d.  9.00val. 106 kab., Gimnazijos g. 7 Religinis švietimas 

Šeimotyra 

6.  Menų 

Kultūros paveldas ir turizmas 
liepos  2d.  14.00val. 

402 aud., Laisv÷s al. 53 Teatrologija ir scenos menų vadyba 

Kūrybin÷s industrijos liepos  2d.  16.00val. 
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7.  Muzikos akademijos Atlikimo menas liepos  2d.  12.00val. 114 aud., V. Čepinskio g. 5 

8.  Politikos mokslų ir diplomatijos 

Baltijos regiono studijos 

liepos  2d.  9.00val. 202 aud., Gedimino g. 44  

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai 

Rytų Azijos regiono studijos 

Socialin÷ ir politin÷ kritika 

Šiuolaikin÷ Europos politika 

Integruota komunikacija 
liepos  2d.  9.00val. 302 aud., Gedimino g. 44 

Žurnalistika ir medijų analiz÷ 

ES viešoji politika ir administravimas 
liepos  2d.  9.00val. 203 aud., Gedimino g. 44 

Valstyb÷s institucijų administravimas 

9.  SMF Socialin÷s gerov÷s institutas Socialinis darbas liepos  3d.  9.00val. 408 aud., K. Donelaičio g. 52 

10.  Socialinių mokslų 

Švietimo vadyba liepos  3d.  10.00val.. 423 aud., K. Donelaičio g. 52 

Mokyklin÷ psichologija 

liepos  2d.  10.00val. 322 aud., K. Donelaičio g. 52 Organizacin÷ psichologija 

Sveikatos psichologija 

Taikomoji sociologija 
liepos  2d.  12.00val. 422 aud., K. Donelaičio g. 52 

Socialin÷ antropologija 

Testas stojantiesiems vyks: 

• Anglų kalbos testas (stojantiems į EVF, PMDF) – birželio 28 d. 9.00 – 13.00val. (307aud. ir 622aud., Donelaičio g. 52). Registracija testo laikymui http://uki.vdu.lt 

 

Rektorato pos÷dis vyks liepos 3d. 14:00val. 

Pri÷mimo rezultatai bus skelbiami liepos 3d. 17:00val. 

Informaciją d÷l pri÷mimo į papildomąsias studijas galite sužinoti Fakultetų dekanatuose. 
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Pri÷mimui reikalingi dokumentai  

Prie prašymo priimti į magistrantūrą pridedama: 

1. Universitetinio aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija;  

2. Diplomo priedo arba jo pried÷lio (toliau – priedas) kopija;  

3. Pažyma apie bakalaurų laidos vidurkį (ne VDU absolventams);  

4. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatyb÷s kortel÷s kopija; 

5. 1 fotonuotrauka; 

 

Fakulteto pri÷mimo komisijos pos÷džio metu pateikiama: 

1. Rektoriaus įgalioto asmens pri÷mimo komisijoje patvirtinti aukštosios mokyklos diplomo nuorašai;  

2. Rektoriaus įgalioto asmens pri÷mimo komisijoje patvirtinti aukštosios mokyklos diplomo priedų nuorašai. 

 

Stojamoji studijų įmoka  

Stojamoji įmoka - 25 Lt (mokama tik vieną kartą, nors dalyvaujama konkurse ir į kelias studijų programas) 

Mokestis už stojamuosius testus ir egzaminus - 15 Lt. 

Įmokos kvito užpildymo rekvizitai: 

Gav÷jas: VDU, 

Gav÷jo bankas:  

AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT04 7044 0600 0284 8625 

Mokesčio pavadinimas: stojamoji įmoka ir/ar stojamasis testas. 

 

Kur sužinoti daugiau apie pri÷mimą į magistrantūrą VDU? 

VDU Akademinių reikalų tarnybos 

Studijų sektorius 

Laisv÷s al. 53-204 

Tel. (8 37) 327 963 
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El. paštas sg@art.vdu.lt 

http://www.vdu.lt/stojantiesiems 

Fakultetų dekanatuose 

Kita informacija  

Visais pri÷mimo taisykl÷se nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Universiteto Pri÷mimo komisija. 

 

Studijų kaina 

Nuolatin÷s formos antrosios studijų pakopos 2013 metin÷ studijų kaina 

Studijų sritis Studijų kryptis 
Studijų programa Studijų kaina 

metams, Lt 

Biomedicinos mokslų  
Molekulin÷ biologija, biofizika 
ir biochemija 

Molekulin÷ biologija ir biotechnologija 11054,00 

Biochemin÷ analiz÷ 11054,00 

Fizinių mokslų  

Fizika Energija ir aplinka 11054,00 

Aplinkotyra Aplinkosaugos organizavimas 11054,00 

Informatika Taikomoji informatika 11054,00 

Matematika Taikomoji matematika 8664,00 

Humanitarinių mokslų  

Anglų filologija Taikomoji anglų kalbotyra 9806,00 

Etnologija ir folkloristika Lyginamosios kultūrų studijos 7308,00 

Istorija pagal teritoriją 
Lietuvos istorija 7308,00 

Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorija 7308,00 

Literatūrologija Literatūra ir spauda 9806,00 

Menotyra Teatrologija ir scenos menų vadyba 7308,00 

Paveldo studijos Kultūros paveldas ir turizmas 7308,00 

Religijos studijos Religinis švietimas 7308,00 

Teologija Pastoracin÷ teologija 7308,00 
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Meno Muzika Atlikimo menas 20800,00 

Socialinių mokslų  

Antropologija Socialin÷ antropologija 7308,00 

Edukologija 
Švietimo vadyba 11054,00 

Šeimotyra 11054,00 

Ekonomika Tarptautin÷ ekonomika 7308,00 

Finansai Finansai ir bankininkyst÷ 7308,00 

Komunikacija Kūrybin÷s industrijos 7308,00 

Politikos mokslai 

Baltijos regiono studijos 7308,00 

Rytų Azijos regiono studijos 7308,00 

Socialin÷ ir politin÷ kritika 7308,00 

Šiuolaikin÷ Europos politika 7308,00 

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai 7308,00 

Psichologija 

Mokyklin÷ psichologija 11054,00 

Organizacin÷ psichologija 11054,00 

Sveikatos psichologija 11054,00 

Rinkodara 
Reklamos vadyba 7308,00 

Marketingas ir tarptautin÷ komercija 7308,00 

Socialinis darbas Socialinis darbas 7308,00 

Sociologija Taikomoji sociologija 7308,00 

Verslas ir vadyba Firmų organizavimas ir vadyba 7308,00 

Viešieji ryšiai Integruota komunikacija 7308,00 

Viešasis administravimas 
Europos Sąjungos viešoji politika ir administravimas 7308,00 

Valstyb÷s institucijų administravimas 7308,00 

Žurnalistika Žurnalistika ir medijų analiz÷ 7308,00 

 


