PATVIRTINTA
2016 m. gegužės 17 d.
Rektoriaus įsakymu Nr. 169
STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO MAGISTRANTŪROS IR
LAIPSNIO NESUTEIKIANČIAS STUDIJAS 2016 METAIS TAISYKLĖS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Studentų priėmimo į Vytauto Didžiojo universitetą (toliau Universitetas) 2016 m. taisyklės
(toliau – Taisyklės) nustato tvarką, kuria vadovaujantis 2016 m. bus vykdomas priėmimas į
magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
2. Taisyklės reglamentuoja priėmimą į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas nuolatinės
studijų formos studijų programas.
3. Priėmimą į ištęstinės studijų formos (podiplomines) studijas vykdo fakultetai, vadovaujantis
tais pačiais Taisyklėse numatytais principais.
4. 2016 metais priėmimas bus vykdomas į šias magistrantūros studijų programas bei laipsnio
nesuteikiančią Pedagogikos studijų programą (1 lentelė)
1 lentelė

Valstybinis
kodas
621N30004
621N30004
621N50003
621N50003
621N50005
621N90005
621L10016
621L10016
621F70002
621C77001
621C71001
621J700..
621F35001
621V21002
621Q20006
621V53001
628Q10001
621Q30002
621Q10011
621U80001

Studijų programa

Trukmė Įgyjamas kvalifikacinis
metais
laipsnis
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Finansai
2
finansų magistras
Finance (double diploma)*
2
finansų magistras
Marketingas ir tarptautinė komercija
2
rinkodaros magistras
Marketing and International
2
rinkodaros magistras
Commerce (double diploma)*
Reklamos vadyba
2
rinkodaros magistras
Strateginis organizacijų valdymas
2
verslo ir vadybos magistras
Tarptautinė ekonomika
2
ekonomikos magistras
International economics (double
2
ekonomikos magistras
diploma)*
Gamtos mokslų fakultetas
Aplinkosaugos organizavimas
2
aplinkotyros magistras
taikomosios biochemijos
Biocheminė analizė
2
magistras
Molekulinė biologija ir
molekulinės biologijos
2
biotechnologija
magistras
Applied Biotechnology **
2
biotechnologijos magistras
Energija ir aplinka
1,5
energetikos fizikos magistras
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos
2
Lietuvos istorijos magistras
istorijos studijos
Literatūra ir spauda
2
literatūrologijos magistras
Praktinė filosofija
2
filosofijos magistras
Sociolinguistics and Multilingualism
2
lingvistikos magistras
(joint -degree)
Taikomoji anglų kalbotyra
2
anglų filologijos magistras
Modernioji lingvistika
1,5
lingvistikos magistras
etnologijos ir folkloristikos
Lyginamosios kultūrų studijos
2
1
magistras

Informatikos fakultetas
621I13003

Taikomoji informatika

2

621G12001

Taikomoji matematika

2

taikomosios informatikos
magistras
taikomosios matematikos
magistras

Katalikų teologijos fakultetas
621V64001 Pastoracinė teologija
2
teologijos licenciatas
621X20023 Šeimotyra
1,5
edukologijos magistras
621V80004 Religinis švietimas
1,5
religijos studijų magistras
Menų fakultetas
621U94002 Teatrologija ir scenos menų vadyba
2
menotyros magistras
621V72002 Kultūros paveldas ir turizmas
2
paveldosaugos magistras
621P96001 Kūrybinės industrijos
2
kūrybinių industrijų magistras
Muzikos akademija
621W31006 Atlikimo menas
2
muzikos magistras
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
621L20004 Diplomacy and International Relations
2
politikos mokslų magistras
621L20018 Diplomacy (Vilniuje)
1,5
politikos mokslų magistras
621L20005 Šiuolaikinė Europos politika
1,5
politikos mokslų magistras
621P20002 Integruota komunikacija
1,5
viešųjų ryšių magistras
viešojo administravimo
621N70004 Valstybės institucijų administravimas
2
magistras
621P50002 Žurnalistika ir medijų industrijos
2
žurnalistikos magistras
621L20007 East Asia Region Studies
2
politikos mokslų magistras
621L20008 Socialinė ir politinė kritika
2
politikos mokslų magistras
Socialinių mokslų fakultetas
621S13001 Sveikatos psichologija
2
psichologijos magistras
621S18003 Mokyklinė psichologija
2
psichologijos magistras
621S15002 Organizacinė psichologija
2
psichologijos magistras
621L50004 Socialinis darbas
2
socialinio darbo magistras
621L60001 Socialinė antropologija
2
antropologijos magistras
621L30005 Taikomoji sociologija
2
sociologijos magistras
621X20021 Švietimo vadyba
2
edukologijos magistras
621L360..
Socialinė demografija (Vilniuje)
2
demografijos magistras
Pedagogika (laipsnio nesuteikiančios
631X10007
1
pedagogo kvalifikacija
studijos)
Teisės fakultetas
621M90030 Tarptautinio verslo teisė
1,5
teisės magistras
*studentai, pasirinkę studijas anglų kalba ir išvykę dalinėms studijoms į užsienio partnerio
universitetą įgis VDU ir kito universiteto diplomus.
** priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus įregistruota Studijų ir mokymo
programų registre.
II.

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

5. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus
dokumentus.
6. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijas konkurse
priimami internetu tinklalapyje http://priemimas.vdu.lt/magistrantura
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7. Prašyme galima nurodyti iki 4 pageidavimų. Prašyme stojantysis pateikia pageidavimus prioriteto
mažėjimo tvarka.
8. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
− Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir
vėliau pateikti nereikia);
− Diplomo priedėlio kopija (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti
nereikia);
− Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU
absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
− Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
− Fotonuotrauka skaitmeniniu formatu (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau
pateikti nereikia);
− Sumokėto registracijos mokesčio kvito kopija arba atliko pavedimo (elektroninės
bankininkystės pagalba) dokumento kopija;
− Motyvacinis laiškas, jei numatyta studijų programos priėmimo sąlygose, kuriame pateikiama
trumpa bakalaurinio darbo anotacija, aprašoma praktinio darbo patirtis, tarptautinė patirtis,
nurodomi argumentai, kodėl norima studijuoti pasirinktoje programoje (iki 1000 žodžių);
− Kiti dokumentai (pažymos, įrodančios baigtas gretutines, papildomąsias programas; užsienio
kalbos mokėjimo lygio dokumentas ir kt.)
9. Kandidato prašymas pradedamas svarstyti, kai sumokamas studijų registracijos mokestis.
Registracijos mokestis – 20 eurų. Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:
Gavėjas: VDU
Įmokos pavadinimas: „Stojimo registracijos mokestis“
AB SEB banke Nr. LT047044060002848625
AB DNB banke Nr. LT894010042502785505
AB Swedbank banke Nr. LT797300010131135650
III.
PRIĖMIMO ORGANIZAVIMO ETAPAI
10. Priėmimas į nuolatines magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijas vykdomas
priėmimo etapo metu. Po pagrindinio priėmimo esant laisvoms vietoms gali būti
antrasis priėmimo etapas. Priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijas fakultetai
papildomo priėmimo metu. 2016 m. priėmimo etapai (išskyrus stojančiuosius
akademijos studijų programą) (2 lentelė):

pagrindinio
skelbiamas
gali skelbti
į Muzikos
2 lentelė

Priėmimo etapai

Datos ir terminai

Pagrindinio priėmimo etapas
Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu
tinklalapyje http://priemimas.vdu.lt/magistrantura

2016.06.01 –
2016.06.27

Iki 17 val.

Anglų kalbos testas, stojantiesiems į studijų
programas, kuriose nurodytas toks reikalavimas

2016.06.272016.06.29

06. 27 d. 9-10.30 val.
06. 28 d. 12-13.30 val.
06. 29 d. 15.30-17 val.

Motyvacijos vertinimas stojantiesiems, jei numatyta 2016.06.29studijų programos priėmimo sąlygose (dalyvavimas 2016.06.30
būtinas)
Fakultetų priėmimo komisijų posėdžiai

2016.07.04

8.00 – 18.00 val.

Universiteto priėmimo komisijos posėdis

2016.07.05

12 val.
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Priėmimo etapai

Datos ir terminai

Sutarčių pasirašymas internetu

2016.07.05 –
2016.07.08

Iki 17 val.

II priėmimo etapas
II etapas (papildomas konkursas bus skelbiamas 2016.07.11 –
esant laisvoms vietoms užimti)
2016.07.15
Papildomo priėmimo etapas
Papildomo priėmimo etapas gali būti skelbiamas 2016.08.01 –
fakultetuose valstybės nefinansuojamos vietoms 2016.08.31
užimti
11. Jei studijų programos priėmimo sąlygose numatytas motyvacijos vertinimas, stojantieji privalo
atvykti į motyvacijos vertinimo komisiją 3 lentelėje pateiktu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių
priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto apie tai pranešti studijų programą
vykdančiam fakultetui ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo
konferencijos būdu.
3 lentelė
Programa

Data

Laikas

Vieta

Kūrybinės industrijos

2016.06.29

11 val.

Muitinės g. 7 - 302 kab.

Integruota komunikacija
Žurnalistika ir medijų
industrijos

2016.06.29

13 val.

Gedimino g. 44 -302 a.
arba nuotoliniu būdu iki
birželio 28d. pateikus
skype adresą el. p.
vkk@pmdf.vdu.lt

Religinis švietimas
Šeimotyra

2016.06.30

10 val.

Gimnazijos g. 7 – 106
kab.

Mokyklinė psichologija
Organizacinė psichologija
Sveikatos psichologija
Socialinis darbas

2016.06.30

10 val.

Jonavos g. 66-325/326

2016.06.30

12 val.

Jonavos g. 66-315

Taikomoji sociologija

2016.06.30

13 val.

Jonavos g. 66-108

Socialinė antropologija

2016.06.30

14 val.

Jonavos g. 66-208

Socialinė demografija

2016.06.30

15 val.

Jonavos g. 66-105

Švietimo vadyba

2016.06.30

16 val.

Jonavos g. 66-323

12.

Priėmimo etapai, stojantiesiems į Muzikos akademijos studijų programas (4 lentelė)
4 lentelė

Priėmimo procedūros

Data,
terminai

Laikas, vieta

Prašymų dalyvauti konkurse
priėmimas ir dokumentų
registravimas

2016-06-01 –
2016-06-13

Internetu: http://priemimas.vdu.lt/magistrantura
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Priėmimo procedūros

Data,
terminai

Portfolio pristatymas

iki 2016-069-12 val. ir 13-17 val. V. Čepinskio g. 5- 405
27 12.00 val.

Laikas, vieta

Stojamasis egzaminas į Atlikimo meno studijų programą vyks (išskyrus 2016 m. VDU
absolventus):
Fortepijono specialybės

2016-06-14

15.00 val.

V. Čepinskio 5 - Koncertų salė
(101)

Akordeono specialybės

2016-06-16

14:00 val.

V. Čepinskio 5 - Koncertų salė
(101)

Styginių instrumentų
specialybės

2016-06-17

10.00 val.

V. Čepinskio 5 - Koncertų salė
(101)

Dainavimo specialybės

2016-06-17

14.00 val.

V. Čepinskio 5 - Koncertų salė
(101)

Chorinio dirigavimo specialybės 2016-06-20

10.00 val.

V. Čepinskio 5 - 205 aud.

Pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų specialybės

2016-06-20

11.00 val.

V. Čepinskio 5 - Operos studijos
salė (228)

Džiazo specialybės

2016-06-22

11.00 val.

V. Čepinskio 5 - Operos studijos
salė (228)

Egzaminų rezultatų skelbimas 2016-06-23 10.00 val.: studentai asmeniškai informuojami
elektroniniu paštu; skelbimai su egzaminų rezultatais iškabinami V. Čepinskio g. 5 (prie dekanato,
405 kab.)
Motyvacinis pokalbis
komisijoje (visiems
stojantiesiems)

2016-06-29

MA priėmimo komisijos
posėdis

2016-06-30

Universiteto
komisijos posėdis

priėmimo 2016.07.05

Sutarčių pasirašymas internetu

2016.07.05 –
2016.07.08

9.00 val.

V. Čepinskio g. 5 - Konferencijų
salė (421)

11.00 val.

V. Čepinskio g. 5 - Konferencijų
salė (421)

14 val.

Universiteto
komisijos posėdis

priėmimo

Iki 17 val.

13. Pateiktų dokumentų dalyvauti konkurse atitikimą priėmimo reikalavimams bei motyvacinį
pokalbį/laišką vertina fakultetų priėmimo komisijos. Jei studentas negavo išankstinio pakvietimo
studijuoti ir nepasirašė studijų sutarties, jis privalo dalyvauti fakultetų komisijų posėdžiuose.
Fakultetų priėmimo komisijų posėdžių darbo laikas pateiktas 5 lentelėje:
5 lentelė
Fakultetas
Ekonomikos
ir vadybos
Gamtos

Studijų programa
Finansai
Strateginis organizacijų valdymas
Reklamos vadyba
Marketingas ir tarptautinė komercija
Tarptautinė ekonomika
Aplinkosaugos organizavimas

Darbo laikas

Vieta

Liepos 4 d.
15-18 val.

Daukanto g. 28 406

Liepos 4 d.

Vileikos g. 8 - 225
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Studijų programa
Biocheminė analizė
Molekulinė biologija ir biotechnologija
Applied biotechnology**
Energija ir aplinka
Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos
istorijos studijos
Praktinė filosofija
Humanitarinių Lyginamosios kultūrų studijos
Literatūra ir spauda
mokslų
Sociolinguistics and Multilingualism
Modernioji lingvistika
Taikomoji anglų kalbotyra
Taikomoji informatika
Informatikos
Taikomoji matematika
Pastoracinė teologija
Katalikų
Religinis švietimas
teologijos
Šeimotyra
Kultūros paveldas ir turizmas
Menų
Teatrologijos ir scenos menų vadyba
Kūrybinės industrijos
Muzikos
Atlikimo menas
akademijos
Diplomacy and international Relations
Diplomacy
East Asia Region Studies
Politikos
Šiuolaikinė Europos politika
mokslų ir
Socialinė ir politinė kritika
diplomatijos
Integruota komunikacija
Žurnalistika ir medijų industrijos
Fakultetas
mokslų

Valstybės institucijų administravimas
Mokyklinė psichologija
Organizacinė psichologija
Sveikatos psichologija
Taikomoji sociologija
Socialinių
mokslų

Socialinė antropologija
Švietimo vadyba
Socialinis darbas
Socialinė demografija
Pedagogika

Teisės
fakultetas

Tarptautinio verslo teisė

Darbo laikas
9-12 val.

Vieta

Liepos 4 d.
12 -15 val.

K. Donelaičio g.
52- 508

Liepos 4 d.
12-15 val.

K. Donelaičio g. 52
-211

Liepos 4 d.
10-12 val.

Vileikos g. 8- 409

Liepos 4 d.
14.30-17 val.

Gimnazijos g. 7 106 kab.

Liepos 4 d.
9-12 val.

Muitinės g. 7 - 302

Birželio 30 d. 11 V. Čepinskio g. 5 val.
421
Liepos 4 d.
9-12 val.

Gedimino g. 44 202

Liepos 4 d.
9-12 val.
Liepos 4 d.
9-12 val.

Gedimino g. 44 302
Gedimino g. 44 203

Liepos 4 d.
10 val.

Jonavos g. 66324/325

Liepos 4 d.
13 val.
Liepos 4 d.
14 val.
Liepos 4 d.
16 val.
Liepos 4 d.
12 val.
Liepos 4 d.
15 val.
Liepos 4 d.
10 val.
Liepos 4 d.
11 val.

Jonavos g. 66-108
Jonavos g. 66-208
Jonavos g. 66-323
Jonavos g. 66-315
Jonavos g. 66-105
S. Daukanto g. 28204
Jonavos g. 66-112
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IV.
STUDIJŲ KAINA
14. 2016 m. metinė magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančių nuolatinių studijų kaina pateikiama
6 lentelėje:
6 lentelė
Studijų sritis
Biomedicinos
mokslų
Fizinių mokslų

Studijų kryptis
Molekulinė biologija,
biofizika ir biochemija
Aplinkotyra
Informatika
Matematika
Energetikos fizika
Anglų filologija
Filosofija
Istorija pagal teritoriją

Humanitarinių
mokslų

Meno

Lingvistika
Literatūrologija
Etnologija
Menotyra
Paveldo studijos
Religijos studijos
Teologija
Muzika
Antropologija
Edukologija
Edukologija
Ekonomika
Finansai
Komunikacija
Pedagogika

Politikos mokslai
Socialinių
mokslų
Psichologija
Rinkodara
Socialinis darbas
Sociologija
Verslas ir vadyba
Viešasis
administravimas

Studijų programa
Molekulinė biologija ir
biotechnologija
Biocheminė analizė
Aplinkosaugos organizavimas
Taikomoji informatika
Taikomoji matematika
Energija ir aplinka
Taikomoji anglų kalbotyra
Praktinė filosofija
Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos
istorijos studijos
Sociolingvistika ir daugiakalbystė
(jungtinė)
Modernioji lingvistika
Literatūra ir spauda
Lyginamosios kultūrų studijos
Teatrologija ir scenos menų vadyba
Kultūros paveldas ir turizmas
Religinis švietimas
Pastoracinė teologija
Atlikimo menas
Socialinė antropologija
Švietimo vadyba
Šeimotyra
Pedagogika
Tarptautinė ekonomika
Finansai
Kūrybinės industrijos
Pedagogika
Rytų Azijos regiono studijos
Socialinė ir politinė kritika
Diplomatija ir tarptautiniai santykiai
Diplomatija
Šiuolaikinė Europos politika
Mokyklinė psichologija
Organizacinė psichologija
Sveikatos psichologija
Reklamos vadyba
Marketingas ir tarptautinė komercija
Socialinis darbas
Taikomoji sociologija
Socialinė demografija
Strateginis organizacijų valdymas
Valstybės institucijų administravimas

Metinė
kaina, Eur
3134,00
3134,00
3242,00
3242,00
2546,00
3242,00
2878,00
2265,00
2265,00
2878,00
2878,00
2878,00
2265,00
2265,00
2265,00
2265,00
2265,00
6194,00
2265,00
3242,00
3242,00
2242,00
2265,00
2265,00
2265,00
2242,00
2265,00
2265,00
2265,00
2265,00
2265,00
3242,00
3242,00
3242,00
2265,00
2265,00
2265,00
2265,00
2265,00
2265,00
2265,00
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Studijų sritis

Technologijos
mokslų

Studijų kryptis

Studijų programa

Viešieji ryšiai
Žurnalistika
Teisė

Integruota komunikacija
Žurnalistika ir medijų industrijos
Tarptautinė verslo teisė

Biotechnologija

Taikomoji biotechnologija

Metinė
kaina, Eur
2265,00
2265,00
2265,00
3242,00
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V.

KONKURSINIO BALO SANDARA IR REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS

15. Priėmimas 2016 metais į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas vykdomas vadovaujantis kiekvienai studijų programai nurodytais
reikalavimais ir konkursinio balo skaičiuotėmis nurodytais 7 lentelėje:
7 lentelė
GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Studijų programa
įgijusiems nurodytos studijų srities (čių), krypties (-čių) universitetinį
bakalauro laipsnį

Biocheminė analizė

Molekulinė biologija ir
biotechnologija

Aplinkosaugos organizavimas

Energija ir aplinka
Applied biotechnology **

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
(kolegijų absolventai) ar kitų studijų sričių,
krypčių universitetinį bakalauro laipsnį nei
nurodyta

Biomedicinos ar fizinių (kryptis –
aplinkotyra, chemija), technologijos
(kryptys – biotechnologija, maisto
technologijos) mokslų studijų sričių
bakalauro laipsnis

Biomedicinos ar fizinių (kryptis –
aplinkotyra, chemija ), technologijos
(kryptys – biotechnologija, maisto
technologijos) mokslų studijų sričių
gretutines studijas ar papildomąsias studijas

Biomedicinos (kryptys –biologija;
molekulinės biologija, biofizika ir
biochemija; genetika; ekologija;
mikrobiologija), technologijos
(kryptis- biotechnologija) ar fizinių
(kryptys- aplinkotyra, chemija) mokslų
studijų sričių bakalauro laipsnis
biomedicinos, fizinių, technologijos
(krypčių grupė- inžinerija) mokslų
studijų sričių bakalauro laipsnis
Fizinių technologijos ar biomedicinos
(biologija; biofizika ir biochemija;
miškininkystė krypčių) mokslų studijų
sričių bakalauro laipsnis
Technologijos (biotechnologijos,
chemijos ir procesų inžinerijos,
gamtos išteklių bei maisto
technologijų studijų krypčių),
biomedicinos (biologijos, genetikos,
mikrobiologijos, molekulinės
biologijos, biofizikos ir biochemijos
studijų krypčių) ar fizinių (chemijos
studijų krypties) mokslų studijų sričių
bakalauro laipsnis

Biomedicinos (kryptys –biologija;
molekulinės biologija, biofizika ir
biochemija; genetika, ekologija,
mikrobiologija), technologijos (kryptisbiotechnologija) ar fizinių (kryptysaplinkotyra, chemija) mokslų studijų sričių
gretutines studijas ar papildomąsias studijas
biomedicinos, fizinių, technologijos (krypčių
grupė- inžinerija) mokslų studijų sričių
gretutines studijas ar papildomąsias studijas
Fizinių technologijos ar biomedicinos
(biologija, biofizika ir biochemija,
miškininkystė krypčių) mokslų studijų sričių
gretutines studijas ar papildomąsias studijas
Technologijos (biotechnologijos, chemijos ir
procesų inžinerijos, gamtos išteklių bei
maisto technologijų), biomedicinos
(biologijos, genetikos, mikrobiologijos, bei
molekulinės biologijos, biofizikos ir
biochemijos) ar fizinių (chemijos) mokslų
studijų sričių gretutines studijas ar
papildomąsias studijas

Papildomi
reikalavimai

Konkursinis balas

Pabaigę Aplinkotyros
krypties studijų
programas turi būti
išklausę Biochemijos
ar giminingus studijų
dalykus.
K=0,3A+0,1B +0,6C, kai:
A – bakalauro diplomo priedėlio visų
dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;
B – bakalauro baigiamojo darbo
pažymys;
C – studijų krypties dalykų pažymių
aritmetinis vidurkis;

Ne VDU absolventai
pateikia anglų kalbos
B2 lygio žinias
įrodantį dokumentą
arba laiko anglų
kalbos testą

Kolegijų absolventams:
K=0,3A+0,1B +0,6C, kai
A – gretutinių/papildomų studijų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B –profesinio bakalauro baigiamojo
darbo/egzaminų pažymys;
C – kolegijos profesinio bakalauro
diplomo pažymių aritmetinis vidurkis;
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EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
Priėmimo reikalavimai:
Studijų programa

Finansai/Finance

Tarptautinė
ekonomika/International
Economics

įgijusiems nurodytos studijų srities (čių), krypties (-čių) universitetinį
bakalauro laipsnį

tos pačios (finansų) arba artimos
(ekonomikos, apskaitos, rinkodaros,
vadybos, verslo) studijų krypties
bakalauro laipsnį

tos pačios (ekonomikos) arba artimos
(finansų, matematikos, rinkodaros,
vadybos, verslo, teisės, politikos
mokslų, viešojo administravimo,
informatikos) studijų krypties
bakalauro kvalifikacinį laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
(kolegijų absolventai) ar kitų studijų
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
laipsnį

papildomi
reikalavimai

kitų studijų krypčių bakalauro
absolventai, priimami baigę ekonomikos
ar finansų krypčių gretutines studijas ar
papildomąsias studijas;
kolegijų absolventai priimami baigę
papildomąsias studijas ir turintys ne
mažiau nei 1 metų darbo patirtį.
kitų studijų krypčių bakalauro
absolventai, priimami baigę ekonomikos
ar finansų krypčių gretutines studijas ar
papildomąsias studijas;
kolegijų absolventai priimami baigę
papildomąsias studijas ir turintys ne
mažiau nei 1 metų darbo patirtį.

Ne VDU
absolventai laiko
anglų kalbos testą
arba pateikia anglų
kalbos B2 lygio
žinias įrodantį
dokumentą
Ne VDU
absolventai laiko
anglų kalbos testą
arba pateikia anglų
kalbos B2 lygio
žinias įrodantį
dokumentą

Reklamos vadyba
Strateginis organizacijų
valdymas
Marketingas ir tarptautinė
komercija/Marketing and
International Commerce

bet kokios socialinių mokslų studijų
krypties (edukologijos, ekonomikos,
medijų ir komunikacijos, politikos
mokslų, psichologijos, socialinės ir
ekonominės geografijos, sociologijos,
teisės, rinkodaros, vadybos, viešojo
administravimo) arba informatikos
bakalauro laipsnį

kitų studijų krypčių bakalauro
absolventai, priimami baigę ekonomikos,
finansų, rinkodaros, vadybos ar verslo
krypčių gretutines studijas arba
papildomąsias studijas;
kolegijų absolventai priimami baigę
papildomąsias studijas ir turintys ne
mažiau nei 1 metų darbo patirtį.

-

Konkursinis balas

K = 0,7A + 0,3B, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų
dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;
B – bakalauro baigiamojo darbo arba
valstybinio egzamino pažymys.
Kolegijų absolventams:
K = 0,7A + 0,3B, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų
dalykų pažymių aritmetinis vidurkis ir
papildomųjų studijų dalykų pažymių
aritmetinis vidurkis;
B – bakalauro baigiamojo darbo arba
valstybinio egzamino pažymys.

Ne VDU
absolventai laiko
anglų kalbos testą
arba pateikia anglų
kalbos B2 lygio
žinias įrodantį
dokumentą
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HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Studijų programa

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
įgijusiems nurodytos studijų srities ((kolegijų absolventai) ar kitų studijų
čių), krypties (-čių) universitetinį
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
bakalauro laipsnį
laipsnį

Vidurio Rytų Europos ir
Lietuvos istorijos studijos

Praktinė filosofija

humanitarinių, socialinių mokslų ar
menų studijų sričių bakalauro laipsnis

Lyginamosios kultūrų studijos

Literatūra ir spauda

humanitarinių, socialinių mokslų ar
menų studijų sričių bakalauro laipsnis

papildomi
reikalavimai

kitų studijų sričių absolventai priimami
baigę istorijos gretutines studijas arba
papildomąją programą

-

kitų studijų sričių absolventai priimami
baigę filosofijos gretutines studijas arba
papildomąją programą

-

kitų studijų sričių absolventai priimami
baigę etnologijos gretutines studijas arba
papildomąją programą

-

kitų studijų sričių absolventai priimami
baigę lietuvių filologijos gretutines
studijas arba papildomąją programą

-

Konkursinis balas

K=0,3A+0,3B+0,2C+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C - studijų krypties dalykų pažymių
aritmetinis vidurkis;
D - motyvacinis laiškas
K=0,3A+0,3B+0,2C+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C - studijų krypties dalykų pažymių
aritmetinis vidurkis;
D - motyvacinis laiškas
K=0,3A+0,2B +0,3C+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C - studijų krypties dalykų pažymių
aritmetinis vidurkis;
D - motyvacinis laiškas
K=0,3A+0,2B+0,3C+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C – studijų krypties dalykų aritmetinis
vidurkis;
D - motyvacinis laiškas
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Studijų programa

Taikomoji anglų kalbotyra

Modernioji lingvistika

Sociolinguistics and
Multilingualism (joint degree)

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
įgijusiems nurodytos studijų srities ((kolegijų absolventai) ar kitų studijų
čių), krypties (-čių) universitetinį
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
bakalauro laipsnį
laipsnį

humanitarinių mokslų srities filologijos
krypties ar socialinių mokslų studijų
srities bakalauro laipsnis

humanitarinių, socialinių mokslų ar
menų studijų sričių bakalauro laipsnis

humanitarinių mokslų srities filologijos
krypties ar socialinių mokslų studijų
srities bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių absolventai priimami
baigę anglų filologijos gretutines studijas
arba papildomąją programą

kitų studijų sričių absolventai priimami
baigę lietuvių ar užsienio filologijos
gretutines studijas arba papildomąją
programą

-

papildomi
reikalavimai

Konkursinis balas

asmenys turi gerai
mokėti anglų kalbą
ir turėti tai
patvirtinantį
dokumentą
(gretutinės anglų
filologijos
programos
pažymėjimą ar kitą
dokumentą, įrodantį
B2 lygmens anglų
kalbos žinias pagal
Bendruosius
Europos kalbų
metmenis)

K=0,3A+0,2B +0,3C+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C - studijų krypties dalykų aritmetinis
vidurkis;
D - motyvacinis laiškas anglų kalba

-

K=0,3A+0,2B +0,3C+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C - studijų krypties dalykų aritmetinis
vidurkis;
D - motyvacinis laiškas

asmenys turi gerai
mokėti anglų kalbą
ir turėti tai
patvirtinantį
dokumentą
(gretutinės anglų
filologijos
programos
pažymėjimą ar kitą
dokumentą, įrodantį
B2 lygmens anglų
kalbos žinias pagal
Bendruosius
Europos kalbų
metmenis)

K=0,5A+0,3B+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D - gyvenimo aprašymas ir motyvacinis
laiškas (visus dokumentus privaloma
pateikti http://somu.vdu.lt/)

12

INFORMATIKOS FAKULTETAS
Priėmimo reikalavimai:
Studijų programa

įgijusiems nurodytos studijų srities (čių), krypties (-čių) universitetinį
bakalauro laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
(kolegijų absolventai) ar kitų studijų
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
laipsnį

papildomi
reikalavimai

Taikomoji informatika

informatikos, informatikos inžinerijos
ar kitų giminingų studijų krypčių
bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių absolventai priimami
baigę informatikos gretutines studijas
arba papildomąją programą

-

Taikomoji matematika

matematikos, statistikos ar kitų
giminingų studijų krypčių bakalauro
laipsnis

kitų studijų sričių absolventai priimami
baigę matematikos gretutines studijas

-

Konkursinis balas

K=0,3A+0,1B +0,6C, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys (tik
informatikos, informatikos inžinerijos ar kitų
giminingų studijų krypčių; kitų krypčių
baigiamojo darbo pažymys į konkursinį balą
neskaičiuojamas).
C - studijų programos krypties dalykų pažymių
aritmetinis vidurkis (kitų studijų krypčių
absolventams turintiems mažiau nei 20 ECTS
kreditų informatikos ar informatikos inžinerijos
dalykų pažymių aritmetiniam vidurkiui
taikomas koeficientas - 0,8);
K=0,3A+0,1B +0,6C, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C - studijų programos krypties dalykų pažymių
aritmetinis vidurkis.
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MUZIKOS AKADEMIJA
Studijų programa

Atlikimo menas

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
įgijusiems nurodytos studijų srities ((kolegijų absolventai) ar kitų studijų
čių), krypties (-čių) universitetinį
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
bakalauro laipsnį
laipsnį

muzikos studijų krypties bakalauro
laipsnis

giminingų studijų krypčių bakalauro
absolventai, išlaikę stojamąjį egzaminą

papildomi
reikalavimai
Motyvacijos
įvertinimo pokalbis
- tai stojančiojo
motyvacija,
bakalauro
programoje
studijuotų muzikos
kūrinių analizė ir jų
interpretacija,
muzikologijos
žinios, koncertinė
patirtis

Konkursinis balas

K= 0,2A+ 0,1P + 0,3D+ 0,1T+ 0,3E, kai:
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
P – atlikėjo portfolio įvertinimas
D – motyvacinis pokalbis;
T - tarptautinių konkursų diplomų įvertinimas;
E - stojamasis egzaminas arba specialybės
baigiamojo egzamino pažymys.

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS
Priėmimo reikalavimai:
Studijų programa

Pastoracinė teologija

Religinis švietimas
Šeimotyra

įgijusiems nurodytos studijų srities (čių), krypties (-čių) universitetinį
bakalauro laipsnį

teologijos bakalauro laipsnis

bakalauro laipsnis

įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
(kolegijų absolventai) ar kitų studijų
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
laipsnį

papildomi
reikalavimai

-

-

turintiems profesinio bakalauro laipsnį
gali būti sudaroma papildoma programa,
įvertinus jų pasirengimą studijuoti
magistrantūros programoje

-

Konkursinis balas

K=0,3A+0,1B +0,6C, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys
C - studijų programos specialaus lavinimo
dalykų (pastoracinės, moralinės ir dogminės
teologijų) pažymių aritmetinis vidurkis;
K=0,6A+0,2B+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D - motyvacinis pokalbis
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TEISĖS FAKULTETAS
Priėmimo reikalavimai:
Studijų programa

Tarptautinio verslo teisė

įgijusiems nurodytos studijų srities (čių), krypties (-čių) universitetinį
bakalauro laipsnį

teisės bakalauro laipsnis arba teisės
magistras (vientisųjų studijų)

įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
(kolegijų absolventai) ar kitų studijų
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
laipsnį
turintiems kitų studijų krypčių
universitetinį bakalauro bei teisės
profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį, yra sudaroma papildomų
studijų programa ir turi būti išlaikomi
ne mažiau kaip 60 kreditų apimties,
teisės krypties, dalykų egzaminai

papildomi
reikalavimai
Papildomų studijų
programos dalykai
studijuojami iki
priėmimo į
magistrantūros
programą. Atskiri
dalykai gali būti
užskaityti pagal
individualią tvarką

Konkursinis balas

K=0,8A+0,2B, kai:
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys

MENŲ FAKULTETAS
Studijų programa

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
įgijusiems nurodytos studijų srities ((kolegijų absolventai) ar kitų studijų
čių), krypties (-čių) universitetinį
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
bakalauro laipsnį
laipsnį

Kultūros paveldas ir turizmas

Teatrologija ir scenos menų
vadyba

Kūrybinės industrijos

papildomi
reikalavimai

-

humanitarinių, socialinių mokslų ir
menų studijų sričių bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių bakalaurai, kolegijų
absolventai priimami baigę menotyros
gretutines studijas ar papildomąsias
studijas.
-

kitų studijų sričių bakalaurai, kolegijų
absolventai priimami baigę kūrybinių
industrijų gretutines studijas ar
papildomąsias studijas.

-

Konkursinis balas

K=0,7A+0,1B+0,2C/2,5, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys.
C - studijų programos specialaus lavinimo dalykų
(susijusių su paveldo studijomis) skaičius.
Užskaitomi ne daugiau kaip 25 dalykai;
K = 0,4A + 0,4B + 0,2C kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C - studijų programos specialaus lavinimo dalykų
(susijusių su teatrologijos studijomis) skaičius.
Užskaitoma ne daugiau kaip 10 dalykų.
K=0,3A+0,2B+0,5D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis pokalbis.
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POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS
Studijų programa

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
įgijusiems nurodytos studijų srities ((kolegijų absolventai) ar kitų studijų
čių), krypties (-čių) universitetinį
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
bakalauro laipsnį
laipsnį

papildomi
reikalavimai

Diplomacy and International
relations

Diplomacy

politikos mokslų, viešojo
administravimo, komunikacijos ir
žurnalistikos studijų krypčių bakalauro
laipsnis

kitų studijų sričių ir krypčių bakalauro
studijų absolventai priimami baigę
politikos mokslų, viešojo
administravimo, komunikacijos ir
žurnalistikos studijų krypčių gretutines
studijas arba papildomą programą

Ne VDU
absolventai laiko
anglų kalbos testą
arba pateikia anglų
kalbos B2 lygio
žinias įrodantį
dokumentą;
motyvacinis laiškas.

kitų studijų sričių ir krypčių bakalauro
studijų absolventai priimami baigę
politikos mokslų, viešojo
administravimo, komunikacijos ir
žurnalistikos studijų krypčių gretutines
studijas arba papildomą programą

Ne VDU
absolventai laiko
anglų kalbos testą
arba pateikia anglų
kalbos B2 lygio
žinias įrodantį
dokumentą;
motyvacinis
laiškas;

Šiuolaikinė Europos politika

East Asia Region Studies

politikos mokslų, viešojo
administravimo, komunikacijos ir
žurnalistikos studijų krypčių bakalauro
laipsnis

Konkursinis balas

K=0,5A+0,3B+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia
stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti
šioje programoje.
Kolegijų absolventams:
K=0,5A+0,3B+0,2D, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių ir papildomųjų studijų programos visų
dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia
stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti
šioje programoje
K=0,5A+0,3B+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia
stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti
šioje programoje.
Kolegijų absolventams:
K=0,5A+0,3B+0,2D, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių ir papildomųjų studijų programos visų
dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia
stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti
šioje programoje.
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Studijų programa

Socialinė ir politinė kritika

Valstybės institucijų
administravimas

Integruota komunikacija
Žurnalistika ir medijų

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
įgijusiems nurodytos studijų srities ((kolegijų absolventai) ar kitų studijų
čių), krypties (-čių) universitetinį
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
bakalauro laipsnį
laipsnį

papildomi
reikalavimai

kitų studijų sričių ir krypčių bakalauro
studijų absolventai priimami baigę
politikos mokslų, viešojo
administravimo, komunikacijos,
žurnalistikos ir filosofijos studijų
krypčių gretutines studijas arba
papildomą programą

Ne VDU
absolventai laiko
anglų kalbos testą
arba pateikia anglų
kalbos B2 lygio
žinias įrodantį
dokumentą;
motyvacinis
laiškas;

politikos mokslų, viešojo
administravimo, komunikacijos ir
žurnalistikos, bei kitų socialinių ir
humanitarinių mokslų sričių krypčių
bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių ir krypčių bakalauro
studijų absolventai priimami baigę
politikos mokslų, viešojo
administravimo, komunikacijos ir
žurnalistikos studijų krypčių gretutines
studijas arba papildomą programą

Ne VDU
absolventai laiko
anglų kalbos testą
arba pateikia anglų
kalbos B2 lygio
žinias įrodantį
dokumentą;
motyvacinis
laiškas;

komunikacijos, žurnalistikos, politikos
mokslų, viešojo administravimo,
filosofijos bei kitų socialinių ir
humanitarinių mokslų sričių krypčių
bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių ir krypčių bakalauro
studijų absolventai priimami baigę
komunikacijos, žurnalistikos, politikos
mokslų, viešojo administravimo,
filosofijos studijų krypčių gretutines
studijas arba papildomą programą

Ne VDU
absolventai laiko
anglų kalbos testą
arba pateikia anglų
kalbos B2 lygio
žinias įrodantį

politikos mokslų, viešojo
administravimo, komunikacijos,
žurnalistikos, filosofijos studijų
krypčių bei kitų socialinių ir
humanitarinių mokslų sričių krypčių
bakalauro laipsnis

Konkursinis balas

K=0,5A+0,3B+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia
stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti
šioje programoje.
Kolegijų absolventams:
K=0,5A+0,3B+0,2D, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių ir papildomųjų studijų programos visų
dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia
stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti
šioje programoje
K = 0,5A + 0,3B + 0,2D, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia
stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti
šioje programoje.
Kolegijų absolventams:
K=0,5A+0,3B+0,2D, kai:
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių ir papildomųjų studijų programos visų
dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia
stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti
šioje programoje.
K = 0,4A + 0,1B + 0,15D+0,35E, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas;
E - motyvacinis pokalbis.
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Studijų programa

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
įgijusiems nurodytos studijų srities ((kolegijų absolventai) ar kitų studijų
čių), krypties (-čių) universitetinį
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
bakalauro laipsnį
laipsnį

papildomi
reikalavimai
dokumentą;
motyvacinis laiškas.
Motyvaciniai
pokalbiai vyks
Birželio 29 d. 13
val. Gedimino g. 44
-302 a.
Dalyvavimas
būtinas atvykus
arba nuotoliniu
būdu
(skype adresą
pateikti el.paštu:
vkk@pmdf.vdu.lt
iki 2016.06.28)

industrijos

Konkursinis balas

Kolegijų absolventams:
K = 0,4A + 0,1B + 0,15D+0,35E, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis ir papildomųjų
studijų programos visų dalykų pažymių
aritmetinis vidurkis;;
B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis laiškas;
E - motyvacinis pokalbis.

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Studijų programa

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
įgijusiems nurodytos studijų srities ((kolegijų absolventai) ar kitų studijų
čių), krypties (-čių) universitetinį
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
bakalauro laipsnį
laipsnį

papildomi
reikalavimai

Mokyklinė psichologija
Organizacinė psichologija

psichologijos bakalauro laipsnis

-

Sveikatos psichologija

Socialinis darbas

socialinių ir humanitarinių mokslų
studijų krypčių bakalauro laipsnis

kitų, ne socialinio darbo, socialinių ir
humanitarinių mokslų studijų krypčių
bakalauro bei profesinio bakalauro
absolventams gali būti sudaroma
papildoma programa, įvertinus jų
pasirengimą studijuoti magistrantūros
programoje

-

Konkursinis balas

K=0,6A+0,2B+0,2D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis pokalbis
K=0,5A+0,2B+0,3D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis pokalbis
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Studijų programa

Švietimo vadyba

Pedagogika

Socialinė antropologija

Taikomoji sociologija

Socialinė demografija

Priėmimo reikalavimai:
įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį
įgijusiems nurodytos studijų srities ((kolegijų absolventai) ar kitų studijų
čių), krypties (-čių) universitetinį
sričių, krypčių universitetinį bakalauro
bakalauro laipsnį
laipsnį
Įgijusieji profesinį bakalaurą privalo
būti išklausę universitetinio lygmens
edukologijos ir vadybos pagrindų
dalykus.
bakalauro laipsnis
Papildomų studijų programos dalykai
studijuojami iki priėmimo į
magistrantūros programą. Atskiri
dalykai gali būti užskaityti pagal
individualią tvarką.

papildomi
reikalavimai

-

Surinkus vienodą
konkursinį balą,
prioritetas bus
teikiamas tiems,
kurie pateikę šiuos
įrodymus: apie
baigtas gretutines
pedagogines
studijas, mokyklos
ar savivaldybės
pažymą apie darbą
mokykloje

bakalauro laipsnis (arba jam prilygintas
aukštasis išsilavinimas)

bakalauro laipsnis

-

-

bakalauro laipsnis

-

-

socialinių mokslų (sociologija,
socialinė politika, socialinis darbas,
ekonomika, politikos mokslai,
visuomeninė geografija ir kita), fizinių
mokslų (statistika, matematika),
biomedicinos mokslų (visuomenės
sveikata) bakalauro laipsnis

-

-

Konkursinis balas

K=0,4A+0,3B+0,3D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B- bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D - motyvacinis pokalbis

K=0,4A+0,3B+0,3D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D - motyvacinis pokalbis priėmimo komisijoje.

K = 0,7A + 0,3D, kai
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
D – motyvacinis pokalbis.
K=0,5A+0,2B+0,3D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
D – motyvacinis pokalbis
K=0,5A+0,2B+0,3D, kai
A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų
pažymių aritmetinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys arba
valstybinio egzamino pažymys;
D – motyvacinis pokalbis
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