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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

Studentų priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2015 m. taisyklės * 

 

 

(* taisyklės gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į naujai priimtus  

LR Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus) 

 



Bendrosios nuostatos 

 

1. Studentų priėmimo į Vytauto Didžiojo universito (toliau – Universiteto) pirmosios pakopos ir 

vientisąsias studijas 2015 m. taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, kuria stojantieji 2015 m. 

priimami į pirmosios pakopos ir vientisąsias  studijų programas. 

2. Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas vykdomas per Universiteto Išankstinį ir 

Bendrąjį LAMA BPO priėmimus. 

3. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus mokestį už studijas) yra tokios pačios. 

4. Įstojusiems į universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas 2015 m., bus suteikta 

galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje Vytauto Didžiojo universiteto gretutinėje studijų 

programoje. Baigus gretutines studijas bus išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas. 

5. Universitetas 2015 m.organizuoja priėmimą  į 1 lentelėje pateiktas pirmosios pakopos ir vientisųjų 

studijų programas 

 

1 lentelė  

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Mokymos

i forma ir 

trukmė 

(m.) 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis 

ir profesinė kvalifikacija 

NL 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

612L10005 Ekonomika ir finansai 4 Ekonomikos bakalauras 

612L10011 Europos ekonomikos studijos 

(anglų kalba) 

4 Ekonomikos bakalauras 

612N50001 Marketingo vadyba 4 Rinkodaros bakalauras 

612N11002 Verslo administravimas 4 Verslo administravimo bakalauras 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

612F70001 Aplinkotyra ir ekologija 4 Aplinkotyros bakalauras 

612C10003 Biologija 4 Biologijos bakalauras 

612C73002 Biochemija 4 Biochemijos bakalauras 

612J70002 Biotechnologija 4 Biotechnologijos bakalauras 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

612Q30004 Anglų filologija 4 Anglų filologijos bakalauras 

612T90002 Anglų ir vokiečių filologija 4 Filologijos bakalauras 

612V50003 Filosofija 4 Filosofijos bakalauras 

612V10005 Istorija 4 Istorijos bakalauras 

612R30001 Italistika ir romanų kalbos 4 Italų filologijos bakalauras 

612U10011 Lietuvių filologija ir leidyba 4 Lietuvių filologijos bakalauras 

612R10002 Prancūzų filologija 4 Prancūzų filologijos bakalauras 

612U70002 Rytų Azijos šalių kultūros ir 

kalbos 

4 Regiono kultūros studijų bakalauras 

INFORMATIKOS FAKULTETAS 

612G10004 Matematika ir jos taikymas 4 Matematikos bakalauras 

612E10005 

 

Multimedijos ir interneto 

technologijos 

4 Informatikos inžinerijos bakalauras  

612I13003 Informatika 4 Taikomosios informatikos 



bakalauras 

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS 

612V60002 Katalikų teologija 5 Teologijos bakalauras 

612X13015 Religijos pedagogika 4 Dalyko pedagogikos, religijos studijų 

bakalauras; pedagogo kvalifikacija 

MENŲ FAKULTETAS 

612P96003 Kūrybinės industrijos 4 Kūrybinių industrijų bakalauras 

612U90003 Menotyra 4 Menotyros bakalauras 

612W63001 Naujųjų medijų menas 4 Medijų meno bakalauras 

612W40003 Vaidyba 4 Teatro ir kino bakalauras 

612W23001 Mados dizainas (anglų kalba) 3,5 Mados dizaino bakalauras 

612W37003 Muzikos produkcija (anglų kalba) 3,5 Muzikos technologijų ir industrijos 

bakalauras 

MUZIKOS AKADEMIJA 

612W31003 Atlikimo menas (28 

specializacijos: akordeonas, 

dainavimas, džiazas, fortepijonas, 

styginiai instrumentai, pučiamieji 

ir mušamieji instrumentai, choro 

dirigavimas) 

4 Muzikos bakalauras 

612X14010 Muzikos pedagogika  4 Meno pedagogikos bakalauras; 

pedagogo kvalifikacija 

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS 

612L20005 Politikos mokslai 4 Politikos mokslų bakalauras 

612N70005 Viešasis administravimas 4 Viešojo administravimo bakalauras 

612P90001 Viešoji komunikacija 4 Komunikacijos bakalauras 

612L20008 Tarptautinės politikos ir vystymo 

studijos (anglų kalba) 

4 Politikos mokslų bakalauras 

612L20009 Pasaulio politika ir ekonomika 

(anglų kalba) 

4 Politikos mokslų ir ekonomikos 

bakalauras 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

612X30002 Karjera ir profesinis 

konsultavimas 

4 Andragogikos bakalauras; pedagogo 

kvalifikacija 

612S10005 Psichologija 4 Psichologijos bakalauras 

612L50003 Socialinis darbas 4 Socialinio darbo bakalauras 

612L30003 Sociologija ir antropologija 4 Sociologijos bakalauras 

612L40001 Socialinė politika 4 Socialinės politikos bakalauras 

TEISĖS FAKULTETAS 

601M90004 Teisė 5 Teisės magistras; teisininkas 

612M90011 Teisė ir finansai 4 Teisės bakalauras 

 

 

Priėmimo į studijas organizavimas 

6. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus 

dokumentus 

7. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra atsakyta į formoje pateiktus klausimus apie 

stojantįjį asmenį, įgytą išsilavinimą, kitus svarbius duomenis, o pageidaujamų studijų programų 

sąraše nurodytas bent vienas pageidavimas.  



8. Prašyme stojantysis pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas 

studijų programos ar studijų programų grupės kodo ir pavadinimo, studijų formos ir studijų 

finansavimo pobūdžio nurodymas.  

 

Dokumentų registravimas  

9. Stojantieji, pateikę prašymą leisti dalyvauti konkurse, nustatytais terminais pateikia reikalingus 

dokumentus.  

10. Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo raštišką 

įgaliojimą (notariškai patvirtintą).  

11. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.  

 

Universitetinis priėmimas 

12. Universitetinis priėmimas vyksta dviem etapais. Pirmasis etapas (išankstinis universitetinis 

priėmimas) vyksta 2015 m. vasario 2 d.– gegužės 29 d.; antrasis etapas –  iki 2015 m. rugpjūčio 

25d. 

13. Universitetinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

14. Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami nuo 2015 m. vasario 2 d. iki 2015 m. rugpjūčio 21 d. 

tik internetu tinklalapyje http://priemimas.vdu.lt/bakalauras  

15. Detalios Universitetinio priėmimo datos, reikiami dokumentai, konkurso tvarka yra  nurodyti 

Studentų universitetinio priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto nuolatinės formos bakalauro ir 

vientisąsias studijas  2015 m. tvarkoje. 

 

Bendrasis priėmimas 

16. Bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas metu stojantieji gali teikti 

prašymus į valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija ir be 

studijų stipendijos studijų vietas. Bendrojo priėmimo metu į Universiteto studijų programas 

priimama per bendrąjį priėmimą konkuruojant visiems stojantiesiems ir visoms Lietuvos 

aukštosioms mokykloms. Bendrąjį priėmimą į šias studijas Švietimo ir mokslo ministerijos 

įgaliojimu vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti  (LAMA 

BPO). 

17. Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami tik internetu svetainėje www.lamabpo.lt nuo 2015-06-

01 iki 2015-07-18, 15 val. Stojančiųjų į studijų programas, kuriose numatytas stojamasis 

egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas (jie laikomi birželio 19 – liepos 8 dienomis), 

prašymų priėmimas užbaigiamas anksčiau – iki egzamino ar testo pradžios likus ne mažiau kaip 24 

val. 

18. Svarbiausios bendrojo priėmimo datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas 

registravimas* 

2015-06-01 – 

2015-07-18 15val. 

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija 

Sesija 
2015-06-19 – 

2015-07-08 

Rezultatų 

paskelbimas 
Iki 2015-07-08 

Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų Sesija 2015-06-19– 

http://priemimas.vdu.lt/bakalauras
http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/05/universitetinio-priemimo-tvarka_PATVIRTINTA.pdf
http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/05/universitetinio-priemimo-tvarka_PATVIRTINTA.pdf
http://www.lamabpo.lt/


BENDRASIS 

PRIĖMIMAS Į 

LIETUVOS 

AUKŠTĄSIAS 

MOKYKLAS 

(www.lamabpo.lt) 

 

programas motyvacijos įvertinimas 2015-07-08 

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl 

pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems 

pagrindinėje sesijoje) 

Sesija 
2015-07-09– 

2015-07-10 

Rezultatų 

paskelbimas 
2015-07-10 

Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo 

studijų programas motyvacijos įvertinimas 
Sesija 

2015-07-09 ir 

2015-08-07 

2010–2014 m. brandos atestatų duomenų ir 2015 m. brandos 

egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA 

BPO iš valstybinių duomenų bazi 

iki 2015-07-13
**

 

Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų 

papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams*** 

2015-06-01 – 

2015-07-18 15 val. 

Pagrindinis 

priėmimas 

 

 

Pirmasis 

etapas 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 
2015-07-23 iki 15 

val. 

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 

aukštosiose mokyklose 

2015-07-24 – 

2015-07-28 17 val. 

(išskyrus 07-26) 

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2015-07-29 14 val. 

Antrasis 

etapas 

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 

2015-07-29 16 val. 

iki 2015-07-31 17 

val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 
2015-08-03 iki 17 

val. 

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 

aukštosiose mokyklose 

2015-08-04 – 

2015-08-06 17 val. 

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2015-08-07 

Papildomas priėmimas 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir 

kolegijas teikimas**** 

2015-08-07 – 

2015-08-10 17 val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 
2015-08-12 

iki17val. 

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 

aukštosiose mokyklose 

2015-08-13 – 

2015-08-14 17 val. 

 

Konkursinių eilių sudarymo principai 

19. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, studijoms skirtos valstybės biudžeto lėšos atitenka 

asmenims, priėmimo metu patekusiems į geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių eilę, 

sudaromą šalies mastu. Geriausiųjų eilė sudaroma iš priėmimo į aukštąsias mokyklas konkurso 

metu į pasirinktą studijų programą stojančių asmenų, kurių vidurinio ugdymo programos baigimo 

ir brandos egzaminų, kurie turi būti išlaikyti stojant į vienos ar kitos krypties studijas, rezultatai 

įvertinami pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytus kriterijus. Į studijų programą asmuo 

priimamas tenkinant kiek įmanoma aukštesnį prioritetą, nurodytą prašymo priimti į studijas 

pageidavimų sąraše, atsižvelgiant į jo vietą geriausiųjų eilėje. 

20. Asmenų, pageidaujančių studijuoti savo lėšomis, konkursinė eilė sudaroma ta pačia tvarka, kuri 

taikoma asmenims, siekiantiems savo studijoms gauti valstybės finansavimą ar studijų stipendiją. 

21. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija 

studijų  vietas, jeigu jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei Lietuvos Respublikos švietimo ir 

http://www.lamabpo.lt/


mokslo ministro 2014 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-694 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės 

finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių  rodiklių 

nustatymo“ (Nr. 2014-10789) nustatyti mokymosi rezultatų rodikliai. 

22. Į Universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali 

pretenduoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą. 

 

23. Studijų programos, į kurias bus kviečiami studijuoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas bus 

ne mažesnis kaip 3: Biochemija, Biotechnologija, Italistika ir romanų kalbos, Rytų Azijos šalių 

kultūros ir kalbos, Vaidyba, Mados dizainas (anglų kalba), Atlikimo menas, Tarptautinės politikos 

ir vystymo studijos. 

Į visas kitas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bus kviečiami studijuot tik tie 

stojantieji, kurių konkursinis balas bus ne mažesnis kaip 2. 

24. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių. 

Jeigu konkursinis balas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų 

eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas stojantysis, kurio: 

 Brandos (stojamųjų) egzaminų įvertinimų, padaugintų  iš svertinių koeficientų, suma yra 

didesnė; 

 Brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra 

didesnis. 

 

Konkursinio balo sandara 

25. Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (ar) jo priedėlio 

(priedėlių), o stojant į meno studijų programas, - ir stojamųjų egzaminų įvertinimai (perskaičiuoti 

pagal Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

2015 metų tvarkos aprašą). 

26. Konkursinis balas formuojamas iš 2 lentelėje nurodytų konkursinių mokomųjų dalykų valstybinių 

brandos egzaminų (arba mokyklinių metinių ar brandos egzaminų įvertinimų, (išskyrus lietuvių 

kalbos ir literatūros bei pirmojo dalyko), o stojant į menų studijų srities ir meno pedagogikos 

studijų programas – stojamojo egzamino ir dviejų brandos egzaminų arba atitinkamai 

perskaičiuotų metinių pažymių (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros dalyką) įvertinimai. 

Konkursinio balo sandaroje trečiasis konkursinis mokomasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar 

antruoju. 

2 lentelė 

Studijų programos 

ir jų specializacijos 

Konkursiniai mokomieji dalykai 

Pirmasis 

pagrindinis 

dalykas 

Svert

inis 

koef. 

Antrasis 

dalykas 

Svertin

is koef. 
Trečiasis dalykas* 

Sverti

nis 

koef. 

Lietuvi

ų kalba 

ir 

literatū

ra, 

Svertin

is koef. 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas 

Ekonomika ir 

finansai 

Europos 

ekonomikos 

studijos (anglų 

kalba) 

Marketingo 

vadyba 

Matematika 0,4 Istorija 0,2 

Geografija/ užsienio kalba/ 

informacinės technologijos/ 

biologija/ menai 

0,2 0,2 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479106&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479106&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479106&p_tr2=2
http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2015#559
http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2015#559


Verslo 

administravimas 

Gamtos mokslų fakultetas 

Aplinkotyra ir 

ekologija 
Matematika 0,4 

Chemija arba 

biologija 
0,2 

Istorija/ geografija/ 

informacinės technologijos/ 

fizika/ chemija 

biologija/ matematika/ 

užsienio kalba 

0,2 0,2 

Biochemija Chemija 0,4 
Matematika 

arba biologija 
0,2 

Istorija/ geografija/ 

informacinės technologijos/ 

fizika/ chemija/ biologija/ 

matematika/ užsienio kalba 

0,2 0,2 

Biologija Biologija 0,4 
Chemija arba 

matematika 
0,2 

Istorija/ geografija/ 

informacinės technologijos/ 

fizika/ chemija/ 

matematika/ užsienio kalba 

0,2 0,2 

Biotechnologija Matematika 0,4 Chemija 0,2 

Istorija/ geografija/ 

informacinės technologijos/ 

fizika/ biologija/ 

kvalifikacinis 

egzaminas**/ užsienio 

kalba/ menai 

0,2 0,2 

Humanitarinių mokslų fakultetas 

Anglų filologija
1 

Anglų ir vokiečių 

filologija 
2 

 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

0,4 Istorija 0,2 

Matematika/ biologija/ 

informacinės 

technologijos/ menai 

0,2 

Anglų 

kalba -  

0,2 

Lietuvių filologija 

ir leidyba 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

0,4 Istorija 0,2 

Matematika/ biologija/ 

informacinės 

technologijos/ menai 

0,2 

Užsienio 

kalba -  

0,2 

Prancūzų filologija 
2 

Italistika ir 

romanų kalbos
2
 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

0,4 Istorija 0,2 

Matematika/ biologija/ 

informacinės 

technologijos/ menai 

0,2 

Užsienio 

kalba -  

0,2 

Filosofija Istorija 0,4 Matematika 0,2 

Biologija/ užsienio kalba 

(tautinėms 

mažumoms*** ir 

užsieniečiams – gimtoji 

kalba)/ informacinės 

technologijos/ menai 

0,2 0,2 

Istorija 

Rytų Azijos šalių 

kultūros ir kalbos 

Istorija 0,4 Geografija 0,2 

Matematika / biologija/ 

užsienio kalba 

(tautinėms 

mažumoms*** ir 

užsieniečiams – gimtoji 

kalba)/ / informacinės 

technologijos/ menai 

0,2 0,2 

Informatikos fakultetas 

Matematika ir jos 

taikymas 
3 

Informatika
 4 

 

Matematika 0,4 

Informacinės 

technologijos 

arba fizika 

0,2 

Istorija/ geografija/ 

informacinės 

technologijos/ fizika/ 

chemija/ biologija/ 

užsienio kalba 

0,2 0,2 

Multimedijos ir 

interneto 

technologijos 

Matematika 0,4 

Informacinės 

technologijos 

arba fizika 

0,2 

Istorija/geografija/ 

fizika/informacinės 

technologijos/ chemija/ 

biologija/ kvalifikacinis 

egzaminas** / užsienio 

kalba/ menai 

0,2 0,2 

Katalikų teologijos fakultetas 

Katalikų teologija
5 Istorija 0,4 Geografija 0,2 Matematika/ biologija/ 0,2 0,2 



Religijos 

pedagogika 

užsienio kalba 

(tautinėms 

mažumoms*** ir 

užsieniečiams – gimtoji 

kalba)/ informacinės 

technologijos/ menai 

Menų fakultetas 

Menotyra Istorija 0,4 Geografija 0,2 

Matematika/ biologija/ 

užsienio kalba 

(tautinėms 

mažumoms*** ir 

užsieniečiams – gimtoji 

kalba)/ informacinės 

technologijos/ menai 

0,2 0,2 

Naujųjų medijų 

menas 

Vaidyba 

Mados dizainas 

(anglų kalba) 

Muzikos 

produkcija (anglų 

kalba)
6,7

 

Stojamasis egzaminas 

 
0,7 

Istorija/ užsienio kalba/ 

biologija/ matematika/ 

informacinės 

technologijos 

0,1 0,2 

Kūrybinės 

industrijos 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

0,4 
Informacinės 

technologijos 
0,2 

Geografija/ užsienio 

kalba/ matematika/ menai 
0,2 

Istorija 

0,2 

Muzikos akademija 

Atlikimo menas Stojamasis egzaminas  0,7 

Istorija/ užsienio kalba/ 

biologija/ matematika/ 

informacinės 

technologijos 

0,1 0,2 

Muzikos 

pedagogika 
Stojamasis egzaminas  0,6 

Istorija/ geografija/ 

matematika/ užsienio 

kalba/ informacinės 

technologijos 

0,2 0,2 

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 

Politikos mokslai 

Viešasis 

administravimas 

Tarptautinės 

politikos ir 

vystymo studijos 

(anglų kalba) 

Pasaulio politika ir 

ekonomika (anglų 

kalba)
6 

Istorija 

 
0,4 

Matematika 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 

Geografija/ užsienio 

kalba/ informacinės 

technologijos/ 

matematika/ biologija/ 

menai 

0,2 0,2 

Viešoji 

komunikacija 

 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

0,4 
Informacinės 

technologijos 
0,2 

Geografija/ užsienio 

kalba/ matematika/ 

menai 

0,2 
Istorija 

0,2 

Socialinių mokslų fakultetas 

Karjera ir 

profesinis 

konsultavimas 

 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

0,4 

Matematika 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 

Geografija/ užsienio 

kalba/ informacinės 

technologijos/ 

matematika/ biologija/ 

menai 

0,2 
Istorija 

0,2 

Socialinis darbas 

Socialinė politika 

Sociologija ir 

Istorija 0,4 

Matematika 

arba 

informacinės 

0,2 

Geografija/ užsienio 

kalba/ informacinės 

technologijos/ 

0,2 0,2 



antropologija technologijos matematika/ biologija/ 

menai 

Psichologija Matematika 0,4 Biologija 0,2 

Geografija/ užsienio 

kalba/ informacinės 

technologijos/ istorija/ 

menai 

0,2 0,2 

Teisės fakultetas 

Teisė 

Teisė ir finansai 
Istorija 0,4 

Matematika 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 

Geografija/ užsienio 

kalba/ informacinės 

technologijos/ 

matematika/ menai 

0,2 0,2 

 

*Trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju dalyku. 

**Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami kaip valstybiniai brandos egzaminai pagal 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-445 

„Geriausiai vidurio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo“ 13 

punktą. 

*** Tautinės mažumos – mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą tautinių mažumų kalbomis mokymą 

vykdančiose mokyklose. 

 

Paaiškinimai: 
1
 stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino 

įvertinimą. 

2
taip pat priimami prašymai iš asmenų, išsilavinimo dokumente neturinčių vokiečių kalbos, prancūzų 

kalbos arba italų kalbos brandos egzamino ir/ar mokomojo dalyko įvertinimo. 

3
 nuo 5 semestro specializacijos: finansų ir draudos matematika; statistika biomedicinoje; matematika 

energetikoje; matematikos dėstymas. 

4
nuo 5 semestro specializacijos: taikomoji informatika; verslo informatika; programų sistemos. 

5
 Stojant į katalikų teologijos programą būtina katalikų kunigo rekomendacija (informacija apie 

rekomendacijos formą adresu www.vdu.lt/stojantiesiems). Rekomendacija turi būti siunčiama 

registruotu paštu adresu VDU Marketingo ir komunikacijos tarnyba, K.Donelaičio g. 52-116, LT-

44248 Kaunas. Stojantieji, nepateikę rekomendacijos iki 2015 m. liepos 15 d. arba pateikę neigiamą 

rekomendaciją, konkurse nedalyvauja. Stojantieji, pretenduojantys į katalikų teologijos studijų 

programą privalo dalyvauti Teologijos programos motyvaciniame pokalbyje, kurį organizuoja 

Universiteto Katalikų teologijos fakultetas. Teologijos programos motyvacinis pokalbis vyks 2015 m. 

liepos 15 d. 13 val.VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanate (Gimnazijos g. 7, Kaunas). Pokalbio 

rezultatas vertinamas teigiamai arba neigiamai, papildomi balai prie konkursinio balo nėra pridedami. 

Stojantieji neatvykę į Teologijos programos motyvacinį pokalbį arba gavę neigiamą įvertinimą, 

konkurse nedalyvauja. Informaciją apie Teologijos programos motyvacinio pokalbio turinį teikia 

Katalikų teologijos fakulteto dekanatas, tel. 8-37-323 477, el.paštu dek@ktf.vdu.lt. 

6 
Stojantieji į Muzikos produkcijos (anglų kalba)programas gali pretenduoti tik į valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas. Informacija apie prašymų pateikimą ir priėmimo sąlygas į šias 

programas pateikiama internete adresu www.vdu.lt/stojantiesiems 

7
Muzikos produkcijos studijų programoje stojamojo egzamino metu vertinamas stojančiojo pateiktas 

laisvos formos kūrybinis aplankas (portfolio), kurio reikalavimai ir pateikti Vytauto Didžiojo 

universitetovykdomoegzaminoįmeno studijų srities, muzikos studijų krypties (kvalifikacija muzikos 

technologijų ir industrijos bakalauras)muzikos produkcijos programosorganizavimoir 

vykdymoapraše.  

27. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir 

stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikiami šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš 

http://www.vdu.lt/stojantiesiems
mailto:dek@ktf.vdu.lt
http://www.vdu.lt/stojantiesiems


atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto 2.3 punkte, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami 

papildomų kriterijų balai. 

28. Jei asmuo nėra  laikęs studijų programai numatytų dalykų valstybinių brandos egzaminų, vietoj 

nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo imamas į brandos atestatą įrašytas atitinkamo 

dalyko metinis pažymys (vietoje metinio pažymio, asmeniui pageidaujant, gali būti imamas 

mokyklinio brandos egzamino įvertinimas), kuris perskaičiuojamas pagal „Geriausiai vidurinio 

ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašao“ 3 priedą. Šiame punkte 

nurodytos išimtys netaikomos pirmajam, turinčiam didžiausią svertinį koeficientą, studijų krypties 

arba krypčių grupės dalykui (išskyrus asmenis, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų 

nelaikė (atleistas). 

29. Stojantieji į meno studijų srities (programos: mados dizainas; naujųjų medijų menas; vaidyba; 

atlikimo menas) ir meno pedagogikos (programa: muzikos pedagogika) programas, neišlaikę 

stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į šių studijų programų vietas. 

30. Bendrojo priėmimo metu Stojamieji egzaminai į universiteto meno studijų srities programas 

(naujųjų medijų menas; vaidyba; atlikimo menas; mados dizainas) ir meno pedagogikos 

programas (muzikos pedagogika) vykdomi pagal bendrąją tvarką. Stojamųjų egzaminų 

organizavimo ir vertinimo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras. 

31. Išankstinio priėmimo metu Stojamieji egzaminai į universiteto meno studijų srities programas 

(naujųjų medijų menas; vaidyba; atlikimo menas; mados dizainas) ir meno pedagogikos 

programas (muzikos pedagogika) vykdomi pagal Universiteto Rektoriaus patvirtintą tvarką. 

32. Stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas (religijos pedagogika; 

muzikos pedagogika; karjera ir profesinis konsultavimas), ir išlaikiusiems motyvacijos testą, 

pridedama 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas 

studijų programas). Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras. 

33. Jeigu stojantysis atleistas nuo visų brandos egzaminų ir jo brandos atestate įrašyta „Brandos 

egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai 

pažymiai, perskaičiuoti pagal mokyklinio brandos egzamino perskaičiavimo tvarką. Jeigu 

stojantysis neturi numatyto dalyko metinio pažymio, laikoma, kad to dalyko metinis pažymys yra 

„nulis“. 

34. Konkursinių dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių perskaičiavimas vidurinį 

išsilavinimą įgijusiems iki 2015 metų įskaitytinai atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro suteikiami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta 

„Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašas“ . 

Papildomi balai  

35. pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas suteikiami vadovaujantis švietimo ir mokslo 

ministro patvirtinta „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 

metais tvarkos aprašas“ .  

 

36. Pretenduojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas vietas skiriami šie papildomi balai: 

1,5 balo – VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijos absolventams; 

1 balas – kitų VDU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų absolventams.  

0,5 balo – asmenims, atlikusiems Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinę privalomąją pradinę 

karinę tarnybą ar baigusiems karinius mokymus. Pagrindas – karinis liudijimas. Šią informaciją būtina 

pažymėti registruojant internetinį stojimo prašymą LAMA BPO sistemoje adresu www.lamabpo.lt; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449996&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449996&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449996&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449996&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449996&p_query=&p_tr2=2
http://www.lamabpo.lt/


1 balas – asmenims,baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior 

Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams, 

Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio kompiuterinio modeliavimo konkursų 

laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior Achievement kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso 

laimėtojams ir dalyviams. 

Reikalingi dokumentai ir registracijos mokestis. 

37. Įforminant priėmimą (pasirašant studijų sutartį) universitetui įteikiamos brandos atestato ir jo 

priedo(ų) arba kito(ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio(ų) dokumento(ų) kopijos, patvirtintos 

rektoriaus įgalioto asmens arba notaro taip pat kiti dokumentai, kurie buvo naudojami skaičiuojant 

konkursinį balą, asmens dokumento(ų) kopijos, sumokėto studijų mokesčio už pirmąjį semestrą 

(įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) kvito kopija, taip pat į Universiteto 

sąskaitą įmokėto registracijos mokesčio kvitas: 

 Registracijos mokestis – 35 Eur (120,85 Lt). Sąskaitos rekvizitai: 

Gavėjas: Vytauto Didžiojo universitetas 

Gavėjo bankai:  

AB SEB bankas; Sąskaita: LT04 7044 0600 0284 8625; Banko kodas: 70440 

AB DNB bankas; Sąskaita: LT89 4010 0425 0278 5505; Banko kodas: 40100 

AB Swedbank bankas; Sąskaita: LT79 7300 0101 3113 5650; Banko kodas: 73000 

  

38. Metinė studijų kaina 

Eil. 

Nr. 
Studijų programa 

Studijų kaina vieneriems metams 

(Lt/Eur) 

Pirmosios pakopos ir vientisosios studijos 

Nuolatinė studijų forma 

Biomedicinos mokslų studijų sritis 

1.  Biochemija 2225 Eur / 7682,48 Lt 

2.  Biologija 2225 Eur / 7682,48 Lt 

Fizinių mokslų studijų sritis 

3.  Aplinkotyra ir ekologija 2225 Eur / 7682,48 Lt 

4.  Matematika ir jos taikymas 1529 Eur / 5279,33 Lt 

5.  Informatika  2225 Eur / 7682,48 Lt 

Humanitarinių mokslų studijų sritis 

6.  Anglų filologija 1861 Eur / 6426,66 Lt 

7.  Anglų ir vokiečių filologija 1861 Eur / 6426,66 Lt 

8.  Filosofija 1248 Eur / 4309,09 Lt 

9.  Istorija 1248 Eur / 4309,09 Lt 

10.  Italistika ir romanų kalbos 1861 Eur / 6426,66 Lt 

11.  Katalikų teologija 1248 Eur / 4309,09 Lt 

12.  Lietuvių filologija ir leidyba 1861 Eur / 6426,66 Lt 

13.  Menotyra 1248 Eur / 4309,09 Lt 

14.  Prancūzų filologija 1861 Eur / 6426,66 Lt 

15.  Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos* 2225 Eur / 7682,48 Lt 

Meno studijų sritis 

16.  Atlikimo menas 5290 Eur / 18265,31 Lt 

17.  Mados dizainas 3233 Eur / 11162,29 Lt 

18.  Muzikos produkcija 3233 Eur / 11162,29 Lt 

19.  Naujųjų medijų menas 3233 Eur / 11162,29 Lt 

20.  Vaidyba 3233 Eur / 11162,29 Lt 



Socialinių mokslų studijų sritis 

21.  Ekonomika ir finansai  1248 Eur / 4309,09 Lt 

22.  Europos ekonomikos studijos 1248 Eur / 4309,09 Lt 

23.  Karjera ir profesinis konsultavimas 2225 Eur / 7682,48 Lt 

24.  Kūrybinės industrijos 1248 Eur / 4309,09 Lt 

25.  Marketingo vadyba 1248 Eur / 4309,09 Lt 

26.  Muzikos pedagogika 2225 Eur / 7682,48 Lt 

27.  Pasaulio politika ir ekonomika 1248 Eur  / 4309,09 Lt 

28.  Politikos mokslai 1248 Eur  / 4309,09 Lt 

29.  Psichologija 2225 Eur / 7682,48 Lt 

30.  Religijos pedagogika 2225 Eur / 7682,48 Lt 

31.  Socialinė politika 1248 Eur / 4309,09 Lt 

32.  Socialinis darbas 1128 Eur / 3894,76 Lt 

33.  Sociologija ir antropologija 1248 Eur / 4309,09 Lt 

34.  Teisė 1248 Eur / 4309,09 Lt 

35.  Teisė ir finansai 1248 Eur / 4309,09 Lt 

36.  Verslo administravimas 1248 Eur / 4309,09 Lt 

37.  Viešasis administravimas 1248 Eur / 4309,09 Lt 

38.  Viešoji komunikacija 1248 Eur / 4309,09 Lt 

39.  Tarptautinės politikos ir vystymo studijos  1248 Eur / 4309,09 Lt 

Technologijos mokslų studijų sritis 

40.  Biotechnologija 2225 Eur / 7682,48 Lt 

41.  Multimedijos ir interneto technologijos 2225 Eur / 7682,48 Lt 

*įstojusieji į Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali 

pretenduoti į VDU stipendijas daliai studijų kainos kompensuoti. 

 

39. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą 

įgijusių asmenų priėmimo sąlygas ir tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija. 

 

40. Asmenims, įstojusiems į pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas 

studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete ir atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo 

tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus bei atitinkantiems reikalavimus, nurodytus 2012 

m. balandžio 18 d. Nr. 442  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl nuolatinę privalomąją 

pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos 

kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, VDU gali skirti papildomą studijų kainos 

kompensaciją. 

 

41. Kita informacija 

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu 

paskirta Priėmimo komisija. 

 

42. Priėmimo komisijų adresai ir telefonai 

 VDU Studijų informacijos centras 

 K. Donelaičio g. 52-116, 44248 Kaunas 

 Tel. (8 37) 323 206 

 El.paštas: info@smt.vdu.lt 

 Interneto puslapis: www.vdu.lt/stojantiesiems 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422984&p_query=&p_tr2=2
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