
 

 

Fakultetų reikalavimai ir konkursiniai kriterijai 
 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį 

(kolegijų absolventai) ar kitų studijų 

sričių, krypčių universitetinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Finansai ir bankininkystė

tos pačios (finansų) arba artimos 

(ekonomikos, rinkodaros, vadybos, 

verslo) studijų krypčių bakalauro laipsnis

kitų studijų krypčių bakalauro 

absolventai, priimami baigę 

ekonomikos ar finansų krypčių 

gretutines studijas ar papildomąsias 

studijas

Ne VDU absolventai laiko 

anglų kalbos testą arba 

pateikia anglų kalbos B2  

lygio žinias įrodantį 

dokumentą

Tarptautinė ekonomika

tos pačios (ekonomikos) arba artimos 

(finansų, matematikos, rinkodaros, 

vadybos, verslo, teisės, politikos mokslų, 

viešojo administravimo, informatikos) 

studijų krypčių bakalauro laipsnis

kitų studijų krypčių bakalauro 

absolventai, priimami baigę 

ekonomikos ar finansų krypčių 

gretutines studijas ar papildomąsias 

studijas

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

Ne VDU absolventai laiko 

anglų kalbos testą arba 

pateikia anglų kalbos B2  

lygio žinias įrodantį 

dokumentą

Studijų programa

Priėmimo reikalavimai:

Konkursinis balas

socialinių mokslų studijų srities 

(edukologijos, ekonomikos, 

komunikacijos, medijų studijų, politikos 

mokslų, psichologijos, socialinės ir 

ekonominės geografijos, sociologijos, 

teisės, rinkodaros, vadybos, viešojo 

administravimo krypčių) arba 

informatikos krypties bakalauro laipsnis

kitų studijų krypčių bakalauro 

absolventai, priimami baigę 

ekonomikos, finansų, rinkodaros, 

vadybos ar verslo krypčių gretutines 

studijas,  papildomąsias studijas ar 

turintys ne trumpesnį kaip vienerių 

metų atitinkamos praktinės veiklos 

patirtį

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo arba valstybinio 

egzamino pažymys

 

 

 

 



 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Biocheminė analizė

Molekulinė biologija ir biotechnologija

Aplinkosaugos organizavimas

Energija ir aplinka

Studijų programa Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

kitų studijų sričių bakalauro 

absolventai priimami, baigę 

biomedicinos ar fizinių mokslų 

studijų sričių gretutines studijas 

ar papildomąsias studijas

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys

biomedicinos ar fizinių mokslų studijų 

sričių bakalauro laipsnis
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Lietuvos istorija

kitų studijų sričių absolventai 

priimami baigę istorijos 

gretutines studijas arba 

papildomąją programą

-

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;

D - motyvacinis pokalbis

Praktinė filosofija

kitų studijų sričių absolventai 

priimami baigę filosofijos 

gretutines studijas arba 

papildomąją programą

-

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;

D - motyvacinis pokalbis

Literatūra ir spauda

humanitarinių mokslų (filologijos, 

istorijos, etnologijos, kultūros studijos) ar 

socialinių mokslų (socialinės studijos, 

komunikacija) studijų sričių bakalauro 

laipsnis

kitų studijų sričių absolventai 

priimami baigę lietuvių 

filologijos gretutines studijas 

arba papildomąją programą

-

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis;

B - trijų filologijos dalykų aritmetinis vidurkis;

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;

D - motyvacinis pokalbis

humanitarinių mokslų (filologija, istorija, 

filosofija, teologija ir kultūros studijos), 

socialinių mokslų (socialinės studijos, 

teisė, komunikacija, švietimas ir 

ugdymas)ar menų  (meno studijos)  

studijų sričių bakalauro laipsnis

Studijų programa Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

 

 

 

 

 



 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Taikomoji anglų kalbotyra
humanitarinių mokslų srities filologijos 

studijų krypties bakalauro laipsnis

kitų studijų krypčių absolventai 

priimami baigę anglų filologijos 

gretutines studijas arba 

papildomąją programą

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis;

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

aritmetinis vidurkis;

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;

D - motyvacinis pokalbis anglų ir lietuvių 

kalbomis

Taikomoji lietuvių kalbotyra

humanitarinių mokslų (filologija, 

filosofija, istorija, teologija, kultūros 

studijos) ir socialinių mokslų (socialinės 

studijos, komunikacija, švietimas ir 

ugdymas) studijų sričių  bakalauro 

laipsnis

kitų studijų krypčių absolventai 

priimami baigę lietuvių 

filologijos gretutines studijas 

arba papildomąją programą

-

Vokiečių verslo kalba ir komunikacija

humanitarinių mokslų (filologijos) ar 

socialinių mokslų (ekonomikos, vadybos 

ir komunikacijos) studijų sričių bakalauro 

laipsnis

kitų studijų krypčių absolventai 

priimami baigę vokiečių 

filologijos gretutines studijas 

arba papildomąją programą

asmenys turi gerai mokėti 

vokiečių kalbą ir turėti tai 

patvirtinantį dokumentą 

(gretutinės vokiečių 

filologijos programos 

pažymėjimą ar kitą 

dokumentą, įrodantį B2 

lygmens vokiečių kalbos 

žinias pagal Bendruosius 

Europos kalbų metmenis)

Sociolingvistika ir daugiakalbystė 

(jungtinė)

humanitarinių mokslų srities filologijos 

krypties ar socialinių mokslų studijų 

srities bakalauro laipsnis

-

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+0,3C+0,2D, kur

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis;

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;

D - gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas 

(visus dokumentus privaloma pateikti 

http://somu.vdu.lt/)

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis;

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

aritmetinis vidurkis;

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;

D - motyvacinis pokalbis

Studijų programa Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

 



 

INFORMATIKOS FAKULTETAS 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Taikomoji informatika

informatikos, informatikos inžinerijos, 

informacijos sistemų, programų sistemų, 

matematikos ir kompiuterių sistemų, 

matematikos, statistikos studijų krypčių 

bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių absolventai 

priimami baigę informatikos 

gretutines studijas arba 

papildomąją programą

-

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis (kitų studijų krypčių 

absolventams specialaus lavinimo (informatikos) 

dalykų pažymių aritmetiniam vidurkiui taikomas 

koeficientas - 0,8); 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys (tik 

informatikos, informatikos inžinerijos, 

informacijos sistemų, programų sistemų, 

matematikos ir kompiuterių sistemų, 

matematikos, statistikos studijų kryptims; kitų 

krypčių baigiamojo darbo pažymys į konkursinį 

balą neskaičiuojamas) 

Taikomoji matematika
matematikos, statistikos ar kitų giminingų 

studijų krypčių bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių absolventai 

priimami baigę matematikos 

gretutines studijas

-

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys

Studijų programa Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

 

 

 

 

 

 

 



 

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Pastoracinė teologija teologijos bakalauro laipsnis - -

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

(pastoracinės, moralinės ir dogminės teologijų) 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys

Religinis švietimas bakalauro laipsnis -

neturintys teologijos, 

religijos mokslų arba 

religijos pedagogikos 

bakaluro laipsnio, turi 

pateikti kunigo 

rekomendaciją 

Šeimotyra bakalauro laipsnis - -

Studijų programa

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - motyvacinis pokalbis

Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENŲ FAKULTETAS 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Meno kuratorystė
privaloma pateikti diplominį 

bakalauro darbą

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - motyvacinis pokalbis fakulteto priėmimo 

komisijoje

Kultūros paveldas ir turizmas -

K=0,7A+0,2B/2,5+0,1C, kur 

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis;

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

(susijusių su paveldo studijomis) skaičius. 

Užskaitomi ne daugiau kaip 25 dalykai

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;

Kūrybinės industrijos

kitų studijų sričių bakalauro 

absolventai priimami baigę 

kūrybinių industrijų gretutines 

studijas ar papildomąsias studijas

privaloma pateikti 1000 

spaudos ženklų apimties 

motyvacinį laišką ir 

diplominį bakalauro darbą

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - pokalbis fakulteto priėmimo komisijoje

Studijų programa Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

kitų studijų sričių bakalauro 

absolventai priimami baigę 

menotyros gretutines studijas ar 

papildomąsias studijas
humanitarinių, socialinių mokslų ir menų 

studijų sričių bakalauro laipsnis

 

 

 

 

 

 

 



 

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai

Šiuolaikinė Europos politika

Rytų Azijos regiono studijos

Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos

Socialinė ir politinė kritika
socialinių ar humanitarinių mokslų studijų 

sričių bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių bakalauro 

absolventai priimami baigę 

politikos mokslų ar viešojo 

administravimo gretutines 

studijas ar papildomąją programą

Ne VDU absolventai laiko 

anglų kalbos testą arba 

pateikia anglų kalbos B2  

lygio žinias įrodantį 

dokumentą; motyvacinis 

laiškas ir bakalauro studijų 

baigiamasis darbas

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia 

stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą studijuoti 

programoje. Motyvacinį laišką ir bakalauro 

baigiamąjį darbą siųsti sptk@pmdf.vdu.lt

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - motyvacinis laiškas, kurį kartu su užpildyta 

paraiškos anketa (anketą galite rasti 

www.pmdf.vdu.lt) iki birželio 26d. reikia atsiųsti 

elektroninio pašto adresu: pk@pmdf.vdu.lt

socialinių ar humanitarinių mokslų studijų 

sričių bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių bakalauro 

absolenntai priimami baigę 

politikos mokslų ar viešojo 

administravimo gretutines 

studijas ar papildomąją programą

Ne VDU absolventai laiko 

anglų kalbos testą arba 

pateikia anglų kalbos B2  

lygio žinias įrodantį 

dokumentą

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - motyvacinis laiškas (stojantiems į Rytų 

Azijos regiono studijas privaloma parengti anglų 

kalba), kuris atskleidžia stojančiojo motyvaciją 

bei pasirengimą studijuoti programoje. Iki 

birželio 26d. reikia atsiųsti elektroninio pašto 

adresu: rk@pmdf.vdu.lt

Studijų programa Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

socialinių ar humanitarinių mokslų studijų 

sričių bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių bakalauro 

absolenntai priimami baigę 

politikos mokslų ar viešojo 

administravimo gretutines 

studijas ar papildomąją programą

Ne VDU absolventai laiko 

anglų kalbos testą arba 

pateikia anglų kalbos B2  

lygio žinias įrodantį 

dokumentą; motyvacinis 

laiškas; paraiškos anketa

 



 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Integruota komunikacija

Žurnalistika ir medijų analizė

ES viešoji politika ir administravimas

kitų studijų sričių bakalauro 

absolventai priimami baigę 

politikos mokslų ar viešojo 

administravimo gretutines 

studijas ar papildomąją programą

socialinių ar humanitarinių mokslų studijų 

sričių bakalauro laipsnis

kitų studijų sričių bakalauro 

absolventai priimami baigę 

politikos mokslų ar viešojo 

administravimo gretutines 

studijas ar papildomąją programą

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis;

B - studijų prgramos specialaus lavinimo dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis;

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;

Studijų programa Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

socialinių ar humanitarinių mokslų studijų 

sričių bakalauro laipsnis

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - užpildyta elektroninė stojimo paraiškos 

anketa (paraiškos anketą rasite Viešosios 

komunikacijos katedros internetiniame puslapyje 

adresu: www.mediastudies.lt) ir motyvacinis 

pokalbis priėmimo metu.

Ne VDU absolventai laiko 

anglų kalbos testą arba 

pateikia anglų kalbos B2  

lygio žinias įrodantį 

dokumentą; paraiškos anketa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Mokyklinė psichologija

Socialinis darbas socialinio darbo bakalauro laipsnis

kitų socialinių ir humanitarinių 

mokslų studijų sričių bakalauro 

absolventai,  priimami baigę 

socialinio darbo gretutines 

studijas arba papildomąją 

programą

Fakulteto priėmimo 

komisijos posėdyje pokalbis 

vyksta lietuvių ir anglų 

kalbomis

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

A - bakalauro diplomo priedėlio 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; 

D - pokalbis fakulteto priėmimo komisijoje

Švietimo vadyba bakalauro laipsnis - -

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis;

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - motyvacinis pokalbis fakulteto priėmimo 

komisijoje

Socialinė antropologija

Taikomoji sociologija

Studijų programa Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

bakalauro laipsnis - -

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - pokalbis fakulteto priėmimo komisijoje

psichologijos bakalauro laipsnis - -

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - studijų programos specialaus lavinimo dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys
Organizacinė psichologija

 

 

 

 



 

TEISĖS FAKULTETAS 

įgijusiems nurodytos studijų srities (-čių),  

krypties (-čių)  universitetinį bakalauro 

laipsnį

įgijusiems profesinį bakalauro 

laipsnį (kolegijų absolventai) ar 

kitų studijų sričių, krypčių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

nei nurodyta (2)

papildomi reikalavimai

1 2 3 4 5

Tarptautinio verslo teisė teisės bakalauro laipsnis

kitų studijų krypčių bakalauro 

absolventai priimami baigę teisės 

gretutines studijas ar papildomąją 

programą

-

K=0,8A+0,2C, kur 

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis;

C - bakalauro baigiamojo darbo pažymys

Studijų programa Konkursinis balas

Priėmimo reikalavimai:

 


