
I. KONKURSINIO BALO SANDARA IR REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 

 

1. 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 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 

 

Papildomi 

reikalavimai 

 

Konkursinis balas 

Biocheminė analizė 

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 

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;  

 

 

 

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; 

Molekulinė biologija ir 

biotechnologija 

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 (kryptys –biologija; 

molekulinės biologija, biofizika ir 

biochemija; genetika, ekologija, 

mikrobiologija), technologijos (kryptis- 

biotechnologija) ar fizinių (kryptys- 

aplinkotyra, chemija) mokslų studijų sričių 

gretutines studijas ar papildomąsias studijas 

 

Aplinkosaugos organizavimas 

biomedicinos,  fizinių, technologijos 

(krypčių grupė- inžinerija) mokslų 

studijų sričių bakalauro laipsnis 

biomedicinos,  fizinių, technologijos (krypčių 

grupė- inžinerija) mokslų studijų sričių 

gretutines studijas ar papildomąsias studijas 

 

Energija ir aplinka 

Fizinių technologijos ar biomedicinos 

(biologija; biofizika ir biochemija; 

miškininkystė krypčių) mokslų studijų 

sričių bakalauro laipsnis 

Fizinių technologijos ar biomedicinos 

(biologija, biofizika ir biochemija, 

miškininkystė krypčių) mokslų studijų sričių 

gretutines studijas ar papildomąsias studijas 

Applied biotechnology ** 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 

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 

Ne VDU absolventai 

pateikia anglų kalbos 

B2 lygio žinias 

įrodantį dokumentą 

arba laiko anglų 

kalbos testą 

 

 



EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 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 

Finansai/Finance 

 

tos pačios (finansų) arba artimos 

(ekonomikos, apskaitos, rinkodaros, 

vadybos, verslo) studijų krypties 

bakalauro laipsnį 

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 

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. 

 

 

Tarptautinė 

ekonomika/International 

Economics 

 

tos pačios (ekonomikos) arba artimos 

(finansų, matematikos, rinkodaros, 

vadybos, verslo, teisės, politikos 

mokslų, viešojo administravimo, 

informatikos) studijų krypties 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį 

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 

Reklamos vadyba 

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. 

- 

Strateginis organizacijų 

valdymas 
- 

Marketingas ir tarptautinė 

komercija/Marketing and 

International Commerce 

 

Ne VDU 

absolventai laiko 

anglų kalbos testą 

arba pateikia anglų 

kalbos B2  lygio 

žinias įrodantį 

dokumentą 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 
Studijų programa Priėmimo reikalavimai: Konkursinis balas 



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 

Vidurio Rytų Europos  ir  

Lietuvos istorijos studijos 

humanitarinių, socialinių mokslų ar 

menų studijų sričių bakalauro laipsnis 

 

kitų studijų sričių absolventai priimami 

baigę istorijos gretutines studijas arba 

papildomąją programą 

- 

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  

Praktinė filosofija 

kitų studijų sričių absolventai priimami 

baigę filosofijos gretutines studijas arba 

papildomąją programą 

- 

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  

Lyginamosios kultūrų studijos 

kitų studijų sričių absolventai priimami 

baigę etnologijos gretutines studijas arba 

papildomąją programą 

- 

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  

Literatūra ir spauda 
humanitarinių, socialinių mokslų ar 

menų 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, kai 

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

C – studijų krypties dalykų aritmetinis 

vidurkis; 

D - motyvacinis laiškas  

Taikomoji anglų kalbotyra 

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 

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 

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  



Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
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 

Europos kalbų 

metmenis) 

Modernioji lingvistika 
humanitarinių, socialinių mokslų ar 

menų studijų sričių bakalauro laipsnis 

kitų studijų sričių absolventai priimami 

baigę lietuvių ar užsienio filologijos 

gretutines studijas arba papildomąją 

programą 

- 

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  

Sociolinguistics and 

Multilingualism (joint -

degree) 

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+0,3B+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/) 

 

 

 

 

INFORMATIKOS FAKULTETAS 
Studijų programa Priėmimo reikalavimai: Konkursinis balas 



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 

- 

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); 

Taikomoji matematika 

matematikos, statistikos ar kitų 

giminingų studijų krypčių bakalauro 

laipsnis 

kitų studijų sričių absolventai priimami 

baigę matematikos gretutines studijas 
- 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZIKOS AKADEMIJA 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 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 



Atlikimo menas 
muzikos studijų krypties bakalauro 

laipsnis 

giminingų studijų krypčių bakalauro 

absolventai, išlaikę stojamąjį egzaminą 

Motyvacijos 

įvertinimo pokalbis 

- tai stojančiojo 

motyvacija, 

bakalauro 

programoje 

studijuotų muzikos 

kūrinių analizė ir jų 

interpretacija, 

muzikologijos 

žinios, koncertinė 

patirtis 

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 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 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 

Pastoracinė teologija teologijos bakalauro laipsnis - - 

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; 

Religinis švietimas 
bakalauro laipsnis 

 

turintiems profesinio bakalauro laipsnį 

gali būti sudaroma papildoma programa, 

įvertinus jų pasirengimą studijuoti 

magistrantūros programoje 

- 

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 
Šeimotyra 

 

 

 

TEISĖS FAKULTETAS 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 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 



Tarptautinio verslo teisė 
teisės bakalauro laipsnis arba teisės 

magistras (vientisųjų studijų)  

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 

Papildomų studijų 

programos dalykai 

studijuojami iki 

priėmimo į 

magistrantūros 

programą. Atskiri 

dalykai gali būti 

užskaityti pagal 

individualią tvarką 

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: 

Konkursinis balas 
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 

Kultūros paveldas ir turizmas 

humanitarinių, socialinių mokslų ir 

menų studijų sričių bakalauro laipsnis 

kitų studijų sričių bakalaurai, kolegijų 

absolventai priimami baigę menotyros 

gretutines studijas ar papildomąsias 

studijas. 

-  

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; 

Teatrologija ir scenos menų 

vadyba 
- 

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. 

Kūrybinės industrijos 

kitų studijų sričių bakalaurai, kolegijų 

absolventai priimami baigę kūrybinių 

industrijų gretutines studijas ar 

papildomąsias studijas. 

- 

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. 

 

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 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 



Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 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 

Diplomacy and International 

relations 

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. 

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 

Diplomacy 

Šiuolaikinė Europos politika 

East Asia Region Studies  

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;  

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. 



Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 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 

Socialinė ir politinė kritika 

politikos mokslų, viešojo 

administravimo, komunikacijos, 

žurnalistikos ir filosofijos studijų 

krypčių bakalauro laipsnis 

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;  

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 

Valstybės institucijų 

administravimas 

politikos mokslų, viešojo 

administravimo, komunikacijos ir 

žurnalistikos studijų krypčių bakalauro 

programas 

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; 

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. 

Integruota komunikacija komunikacijos, žurnalistikos, politikos 

mokslų, viešojo administravimo, 

filosofijos studijų krypčių bakalauro 

programas 

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 

dokumentą; 

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.  

Kolegijų absolventams: 

Žurnalistika ir medijų 

industrijos 



Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 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 

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) 

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: 

Konkursinis balas 
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 

Mokyklinė psichologija 

psichologijos bakalauro laipsnis - - 

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  

Organizacinė psichologija 

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  

  

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  



Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
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 

Švietimo vadyba bakalauro laipsnis 

Įgijusieji profesinį bakalaurą privalo 

būti išklausę universitetinio lygmens 

edukologijos ir vadybos pagrindų 

dalykus.  

Papildomų studijų programos dalykai 

studijuojami iki priėmimo į 

magistrantūros programą. Atskiri 

dalykai gali būti užskaityti pagal 

individualią tvarką. 

- 

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  

Pedagogika 
bakalauro laipsnis (arba jam prilygintas 

aukštasis išsilavinimas) 
  

Surinkus vienodą 

konkursinį balą, 

prioritetas bus 

teikiamas tiems, 

kurie pateikę šiuos 

įrodymus: apie 

baigtas gretutines 

pedagogines 

studijas, mokyklos 

ar savivaldybės 

pažymą apie darbą 

mokykloje 

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.                          

Socialinė antropologija 

 
bakalauro laipsnis - - 

K = 0,7A + 0,3D, kai  

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis vidurkis; 

D – motyvacinis pokalbis. 

Taikomoji sociologija 

 
bakalauro laipsnis - - 

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  

Socialinė demografija 

 

socialinių mokslų (sociologija, 

socialinė politika, socialinis darbas, 

ekonomika, politikos mokslai, 

visuomeninė geografija ir kita), fizinių 

mokslų (statistika, matematika), 

biomedicinos mokslų (visuomenės 

sveikata) bakalauro laipsnis 

- - 

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 

 

 


