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PATVIRTINTA 

2019 m. balandžio 19 d. 

Rektoriaus įsakymu Nr. AM-19-180 

 

 

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO NUOLATINĖS IR IŠTĘSTINĖS 

FORMŲ MAGISTRANTŪROS 2019 METAIS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Studentų priėmimo į Vytauto Didžiojo universitetą (toliau Universitetas)  2019 m. taisyklės  (toliau – Taisyklės)  

nustato tvarką, kuria vadovaujantis 2019 m. bus vykdomas priėmimas į magistrantūros studijų programas.  

2. Taisyklės reglamentuoja studentų priėmimą į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijas bei 

studijų programas, vykdomas nuolatine ir ištęstine studijų formomis.  

3. Priėmimą į ištęstinės studijų formos (podiplomines) studijas, kurios vykdomos sesijiniu būdu, organizuoja 

fakultetai/akademijos, vadovaujantis tais pačiais Taisyklėse numatytais principais. 

4. 2019 metais priėmimas bus vykdomas į šias magistrantūros studijų programas  (1 lentelė) 

 

 

 

1 lentelė 

 

 

Valstybinis 

kodas 

Studijų programa Studijų forma ir 

trukmė metais 

Įgyjamas kvalifikacinis 

laipsnis 

NL I 

 Ekonomikos ir vadybos fakultetas 

6211LX042 Finansai (anglų kalba)* 2 - verslo vadybos magistras 

6211LX044 Marketingas ir tarptautinė komercija* (anglų) 2 - verslo vadybos magistras 

6211LX045 Reklamos vadyba 2 - verslo vadybos magistras 

6211LX046 Strateginis organizacijų valdymas 2 - verslo vadybos magistras 

6211JX063 Tarptautinė ekonomika (anglų kalba)* 2 - socialinių mokslų magistras 

 Gamtos mokslų fakultetas 

6211CX016 Aplinkosaugos organizavimas 2 - fizinių mokslų magistras 

6211DX011 Biocheminė analizė 2 - gyvybės mokslų magistras 

6211DX012 Molekulinė biologija ir biotechnologija 2 - gyvybės mokslų magistras 

6211FX013 Taikomoji biotechnologija  2 - technologijų mokslų magistras 

6211FX001 Industrinė ekologija 2 - technologijų mokslų magistras 

 Humanitarinių mokslų fakultetas 

6211NX044 
Vidurio Rytų Europos  ir  Lietuvos istorijos 

studijos 
2 

- humanitarinių mokslų 

magistras 

6211NX035 Literatūra ir spauda 2 
- humanitarinių mokslų 

magistras 

6211JX054 Rytų Azijos studijos (anglų k.) 2 - socialinių mokslų magistras 

6281NX001 

Sociolingvistika ir daugiakalbystė (jungtinė) 

(anglų k.) visus dokumentus privaloma 

pateikti http://somu.vdu.lt/) 

2 

- 

lingvistikos magistras 

6211NX042 Taikomoji anglų kalbotyra 2 
- humanitarinių mokslų 

magistras 

6211NX038 Modernioji lingvistika 1,5 
- humanitarinių mokslų 

magistras 

6211NX045 Vokiečių verslo kalba ir komunikacija 2 - 
humanitarinių mokslų 

magistras 

6211NX036 Lyginamosios kultūrų studijos (nuotolinės) 2 
- humanitarinių mokslų 

magistras 
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6211NX040 Praktinė filosofija 2 
- humanitarinių mokslų 

magistras 

 Informatikos fakultetas 

6211BX012 Taikomoji informatika 2 - informatikos mokslų magistras 

6211AX007 Taikomoji matematika 2 - matematikos mokslų magistras 

 Katalikų teologijos fakultetas 

6211NX039 Pastoracinė teologija 2 - teologijos licenciatas 

6211MX021 Šeimotyra 1,5 - ugdymo mokslų magistras 

6211NX041 Religinis švietimas 1,5 
- humanitarinių mokslų 

magistras 

 Menų fakultetas 

6211NX037  Meno kuratorystė   2  
- humanitarinių mokslų 

magistras 

6211NX034 Kultūros paveldas ir turizmas 2 
- humanitarinių mokslų 

magistras 

6211JX051 Kūrybinės industrijos 2 - socialinių mokslų magistras 

 Muzikos akademija 

6211PX027 Atlikimo menas 2 - menų magistras 

 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 

6211JX049 Diplomatija ir tarptautiniai santykiai (anglų k.) 2 - socialinių mokslų magistras 

6211JX048 Diplomatija (anglų k.) 1,5 - socialinių mokslų magistras 

6211JX055 Šiuolaikinė Europos politika  1,5 - socialinių mokslų magistras 

6211JX050 Integruota komunikacija 1,5 - socialinių mokslų magistras 

6211LX048 Valstybės institucijų administravimas 2 
- viešojo administravimo 

magistras 

6211JX064 Žurnalistika ir medijų industrijos (anglų k.) 2 - socialinių mokslų magistras 

     

 Socialinių mokslų fakultetas 

6211JX061 Sveikatos psichologija 2 - socialinių mokslų magistras 

6211JX052 Mokyklinė psichologija 2 - socialinių mokslų magistras 

6211JX053 Organizacinė psichologija** 2 - socialinių mokslų magistras 

6211JX060 Socialinis darbas ** 2 - socialinių mokslų magistras 

6211JX057 Socialinė antropologija ** 2 - socialinių mokslų magistras 

6211JX062 Taikomoji sociologija ** 2 - socialinių mokslų magistras 

6211JX058 Socialinė demografija  2 - socialinių mokslų magistras 

Teisės fakultetas 

6211KX004 Tarptautinio verslo teisė 1,5 - teisės magistras 

6211KX020 Baudžiamoji ir verslo teisė 1,5 - teisės magistras 

Švietimo akademija 

6211MX022 
Švietimo vadyba (anglų kalba) su UNESCO 

sertifikatu 
2 

- ugdymo mokslų magistras 

6211MX022 Švietimo vadyba (lietuvių kalba)  2 - ugdymo mokslų magistras 

6211MX022 

Švietimo vadyba: specializacija – 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

vadyba 

2 

- ugdymo mokslų magistras 

6211MX023 Profesijos edukologija - 3 ugdymo mokslų magistras 

621MX*** 
Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės 

industrijos*** 
2 

- ugdymo mokslų magistras 

Žemės ūkio akademija (ŽŪA) 

ŽŪA Agronomijos fakultetas 
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 studentai, išvykę dalinėms studijoms į užsienio partnerio universitetą, įgis VDU ir kito universiteto 

diplomus. 

**   dalis studijų dalykų gali būti dėstomi anglų kalba. 

***  programa bus vykdoma, jei bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. 

 

II. STUDIJŲ VIETOS IR KAINOS 

5. 2019 m. magistrantūros metinė studijų kaina tvirtinama Universiteto Senato sprendimu, vadovaujantis 

norminėmis studijų kainomis (2 lentelė). Studijų kainos gali būti koreguojamos Rektorato sprendimu, gavus 

valstybės finansuojamas studijų vietas ir joms skirtas lėšas. 

6. Gabiausiems studentams gali būti skiriamos Universiteto ar rėmėjų stipendijos visai studijų kainai ar jos daliai 

kompensuoti. Stipendijos skiriamos Rektorato sprendimu. 

7. Studijų vietos bus skelbiamos gavus valstybės finansuojamas studijų vietas ir joms skirtas lėšas.  

 

2 lentelė 

 

Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Studijų programa 

* 2019 m. norminė 

studijų kaina, Eur 

nuolatinė 

studijų 

forma 

ištęstinė 

studijų 

forma 

Gyvybės mokslai (D) D04 Molekulinė biologija 
Molekulinė biologija ir 

biotechnologija  
3737,00 2491,00 

6211IX010 

Agronomija: ( specializacijos – 

Augalininkystė, Augalų apsauga ir mityba, 

Sodininkystė ir daržininkystė) 

2 - Žemės ūkio mokslų magistras 

6211IX005 Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga 2 - Žemės ūkio mokslų magistras 

6213DX001 Agroekosistemos 2 - Gyvybės mokslų magistras 

ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas 

6211JX050 Žemės ūkio ekonomika  - 3 Socialinių mokslų magistras 

6213LL053 Apskaita ir finansai - 3 Verslo vadybos magistras 

6211LX055 Verslo logistika - 2 Verslo vadybos magistras 

6211LX055 Verslo logistika (anglų k.) 1,5 - Verslo vadybos magistras 

6211LX056 Žemės ūkio verslo vadyba  - 3 Verslo vadybos magistras 

6281LX006 
Žemės ūkio  ir maisto verslų vadyba 

(jungtinė, anglų k.) 
2  Verslo vadybos magistras  

6211LX054 Kaimo plėtros administravimas - 3 
Viešojo administravimo 

magistras 

6211LX054 Kaimo plėtros administravimas (anglų k.) 2 - 
Viešojo administravimo 

magistras 

ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas 

6211IX007 Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas - 3 Žemės ūkio mokslų magistras 

6211IX008 Miestų ir rekreacinė miškininkystė - 3 Žemės ūkio mokslų magistras 

6211IX009 Miškininkystė 2 3 Žemės ūkio mokslų magistras 

6211DX013 Taikomoji ekologija  2 3 Gyvybės mokslų magistras 

ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas 

6211EX027 Hidrotechninės statybos inžinerija - 3 Inžinerijos mokslų magistras 

6211EX028 Žemėtvarka   3 Inžinerijos mokslų magistras 

ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 

6211EX025 Transporto mašinų inžinerija 2 - Inžinerijos mokslų magistras 

6211EX026 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 2 - Inžinerijos mokslų magistras 

6211EX029 Žemės ūkio mechanikos inžinerija 2 - Inžinerijos mokslų magistras 

6211EX030 Tvarioji energetika  2 - Inžinerijos mokslų magistras 

6211FX015 Biomasės inžinerija 2 - 
Technologijų mokslų 

magistras 
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D06 Biochemija Biocheminė analizė 

D07 Ekologija Taikomoji ekologija 

D07 Ekologija Agroekosistemos 

Matematikos mokslai (A) A02 Taikomoji matematika Taikomoji matematika 2933,00 1955,00 

Fiziniai mokslai (C) C04 Aplinkotyra Aplinkosaugos organizavimas 3737,00 2491,00 

 Informatikos mokslai (B) B01 Informatika Taikomoji informatika 3737,00 2491,00 

Inžinerijos mokslai (E) 

E12 Transporto inžinerija Transporto mašinų inžinerija 

3737,00 2491,00 

E10 Gamybos inžinerija 
Žemės ūkio inžinerija ir 

vadyba 

E05 Statybos inžinerija 
Hidrotechninės statybos 

inžinerija 

E03 Aplinkos inžinerija Žemėtvarka 

E06 Mechanikos inžinerija 
Žemės ūkio mechanikos 

inžinerija 

E13 Energijos inžinerija Tvarioji energetika 

Humanitariniai mokslai 

(N) 

N01 Lingvistika Taikomoji anglų kalbotyra 

3317,00 2211,00 

N01 Lingvistika 
Sociolingvistika ir 

daugiakalbystė (jungtinė) 

N02 Literatūrologija Literatūra ir spauda 

N01 Lingvistika Modernioji lingvistika 

N01 Lingvistika 
Vokiečių verslo kalba ir 

komunikacija 

N14 Kultūros studijos Lyginamosios kultūrų studijos 

2608,00 1739,00 

N08 Istorija 
Vidurio Rytų Europos ir 

Lietuvos istorijos studijos 

N15 Menotyra Meno kuratorystė 

N12 Paveldo studijos Kultūros paveldas ir turizmas 

N13 Religijos studijos Religinis švietimas  

N10 Filosofija Praktinė filosofija 

N11 Teologija Pastoracinė teologija 

Menai (P) P03 Muzika Atlikimo menas 7281,00 4854,00 

Socialiniai mokslai (J) 

J05 Antropologija Socialinė antropologija 

2608,00 1739,00 

J01 Ekonomika Tarptautinė ekonomika 

J01 Ekonomika Žemės ūkio ekonomika 

J10 Komunikacija Kūrybinės industrijos 

J02 Politikos mokslai Rytų Azijos regiono studijos 

J02 Politikos mokslai Diplomatija  

J02 Politikos mokslai 
Diplomatija ir tarptautiniai 

santykiai 

J02 Politikos mokslai Šiuolaikinė Europos politika 

J04 Socialinis darbas Socialinis darbas 

J03 Sociologija Taikomoji sociologija 

J03 Sociologija Socialinė demografija 

J10 Komunikacija Integruota komunikacija 

J12 Žurnalistika 
Žurnalistika ir medijų 

industrijos 

J07 Psichologija Mokyklinė psichologija  

3737,00 2491,00 J07 Psichologija Organizacinė psichologija 

J07 Psichologija Sveikatos psichologija 

Ugdymo mokslai (M) 

M02 Edukologija 
Įtraukusis ugdymas: 

socioedukacinės industrijos** 

3737,00 2491,00 M02 Edukologija Profesijos edukologija 

M02 Edukologija Švietimo vadyba 

M02 Edukologija Šeimotyra 

L05 Rinkodara Reklamos vadyba 2608,00 1739,00 

http://puga.vdu.lt/vdu/naujienos/programos/v2/programos_magistro.php?kalba=lt&t=p&meniu=l0341
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Verslo ir viešoji vadyba 

(L) 

L05 Rinkodara 
Marketingas ir tarptautinė 

komercija 

L03 Finansai Finansai 

L03 Finansai Apskaita ir finansai 

L02 Vadyba 
Strateginis organizacijų 

valdymas 

L02 Vadyba Žemės ūkio verslo vadyba 

L01 Verslas 
Žemės ūkio ir maisto verslų 

vadyba 

L01 Verslas Verslo logistika 

L07 Viešasis 

administravimas 

Valstybės institucijų 

administravimas 

L07 Viešasis 

administravimas 

Kaimo plėtros 

administravimas 

 Teisė (K) 
K01 Teisė Baudžiamoji verslo teisė 

2608,00 1739,00 
K01 Teisė Tarptautinė verslo teisė 

Technologijų mokslai (F) 

F01 Gamtos išteklių 

technologijos 
Industrinė ekologija 

3737,00 2491,00 F05 Biotechnologija Taikomoji biotechnologija 

F01 Gamtos išteklių 

technologijos 
Biomasės inžinerija 

Žemės ūkio mokslai (I) 

I02 Agronomija Agronomija 

3737,00 2491,00 

I06 Maisto studijos 
Augalinių maisto žaliavų 

kokybė ir sauga 

I03 Miškininkystė 
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų 

valdymas 

I03 Miškininkystė 
Miestų rekreacinė 

miškininkystė 

I03 Miškininkystė Miškininkystė 
   

III. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 

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

dokumentus.  

9. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros studijas konkurse priimami internetu tinklalapyje 

http://epasirasymas.vdu.lt  

10. Prašyme galima nurodyti iki 4 pageidavimų. Prašyme stojantysis pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo 

tvarka.  

11. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:  

− Aukštojo mokslo baigimo diplomo ir priedėlio kopijos 

(kopijas taip pat turi pateikti: VDU absolventai, baigę bakalauro studijas 2001 metais ir anksčiau, ASU 

absolventai, baigę bakalauro studijas 2018 m. ir anksčiau, LEU absolventai, baigę bakalauro 

studijas2017 m. ir anksčiau. Visiems kitiems šių institucijų absolventams, baigusiems vėliau nei 

nurodyta, diplomo ir jo priedėlio 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; 

− 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.) 

12. Kandidato prašymas svarstomas, kai sumokamas dokumentų registracijos mokestis. Registracijos mokestis 

– 20 eurų. Įmokos kvito užpildymo rekvizitai: 

Gavėjas: VDU 

Įmokos pavadinimas: „Stojimo į magistrantūros studijas registracijos mokestis“  



6 
 

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

Nr. LT89 4010 0425 0278 5505, Luminor bank AB; 

Nr. LT79 7300 0101 3113 5650, „Swedbank“, AB 

Nuo registracijos mokesčio mokėjimo yra atleidžiami asmenys, turintys 45% ir mažesnį darbingumą (vietoje 

mokėjimo kopijos privaloma pateikti tai įrodančio dokumento kopiją). 

 

IV. PRIĖMIMO ORGANIZAVIMO ETAPAI 

13. Priėmimas į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas magistrantūros studijas vykdomas 

pagrindinio priėmimo etapo metu. Po pagrindinio priėmimo etapo, esant laisvoms vietoms, skelbiamas 

antrasis ir papildomas priėmimo etapai. 2019 m. priėmimo etapai (išskyrus stojančiuosius į Muzikos 

akademijos studijų programą) (3 lentelė): 

3 lentelė 

Priėmimo etapai Datos ir terminai 

Pagrindinio priėmimo etapas 

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu 

http://epasirasymas.vdu.lt  

2019.05.02 – 2019.06.27 Iki 24.00 val. 

Anglų kalbos testas, stojantiesiems į studijų 

programas, kuriose nurodytas toks reikalavimas, 

Testas vyks K. Donelaičio g. 52, Kaunas 622 aud. 

Registracija į anglų kalbos testą užsiregistruosite 

pateikdami prašymą ir pasirinkdami jums tinkamą 

laiką. 

2019.06.28 

 

 

Motyvacijos vertinimas stojantiesiems, jei numatyta 

studijų programos priėmimo sąlygose (dalyvavimas 

būtinas) 

2019.06.28 

 

10.00 - 15.00 val. 

 

Fakultetų priėmimo komisijų posėdžiai 2019.07.01  

Kvietimų studijuoti paskelbimas 2019.07.02 12.00 val. 

Rektorato posėdis fakultetų priėmimo komisijų 

rezultatų tvirtinimui 

2019.07.05 14.00 val. 

Sutarčių pasirašymas internetu 2019.07.02 – 2019.07.04 Iki 24.00 val.  

II priėmimo etapas 

II etapas (papildomas konkursas bus skelbiamas esant 

laisvoms vietoms užimti) 

2019.07.08 – 2019.07.11  

Kvietimų studijuoti paskelbimas 2019.07.12  

Sutarčių pasirašymas 2019.07.12  

Papildomo priėmimo etapas 

Papildomo priėmimo etapas gali būti skelbiamas 

fakultetuose valstybės nefinansuojamos vietoms 

užimti 

2019.07.15 – 2019.08.22  

Kvietimų studijuoti paskelbimas 2019.08.23  

Sutarčių pasirašymas 2019.08.23  

 

14. Jei studijų programos priėmimo sąlygose numatytas motyvacijos vertinimas, stojantieji privalo atvykti į 

motyvacijos vertinimo komisijos posėdį 4 lentelėje pateiktu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių 

motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto apie tai pranešti studijų programą vykdančiam 

fakultetui/akademijai ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos 

būdu. 
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4 lentelė  

Programa Data Laikas Vieta 

Religinis švietimas 

Šeimotyra  

2019.06.28 10.00 val. Gimnazijos g. 7 – 106 

kab. 

Mokyklinė psichologija 

Organizacinė psichologija 

Sveikatos psichologija 

2019.06.28 10.00 val.  Jonavos g. 66-325 

Socialinis darbas 2019.06.28 12.00 val. Jonavos g. 66-315 

Taikomoji sociologija 2019.06.28 13.00 val. Jonavos g. 66-324 

Socialinė antropologija 2019.06.28 14.00 val.  Jonavos g. 66-325 

Socialinė demografija 2019.06.28 15.00 val. Jonavos g. 66-324 

Švietimo vadyba 2019.06.28 13.00 val. Jonavos g. 66-323 

Įtraukusis ugdymas: 

socioedukacinės industrijos 

2019.06.28 10.00 val. Jonavos g. 66-323 

Profesijos edukologija 2019.06.28 9.00 – 14.00 val. Universiteto g. 10-617, 

Kauno r., Akademija.  

 

15. Priėmimo etapai, stojantiesiems į Muzikos akademijos studijų programas (5 lentelė) 

5 lentelė 

Priėmimo procedūros Data, terminai Laikas, vieta 

Prašymų dalyvauti konkurse 

priėmimas ir dokumentų 

registravimas  

2019.05.02 – 

2019.06.27 

Internetu: http://epasirasymas.vdu.lt 

Portfolio pristatymas iki 2019.06.18 

12.00 val. 

9.00 -12.00 val. ir 13.00-17.00 val.  

V. Čepinskio g. 5 - 405 

Stojamasis egzaminas į Atlikimo meno studijų programą vyks (išskyrus 2018 m. VDU absolventus): 

Fortepijono specialybės 2019.06.12 15.00 val. V. Čepinskio 5 - Koncertų salė (101) 

Akordeono specialybės 2019.06.03 14.00 val. V. Čepinskio 5 - Koncertų salė (101) 

Styginių instrumentų 

specialybės 

2019.06.10 13.00 val. V. Čepinskio 5 - Koncertų salė (101) 

Dainavimo specialybės 2019.06.14 14.00 val. V. Čepinskio 5 - Koncertų salė (101) 

Chorinio dirigavimo specialybės 2019.06.08 12.00 val. V. Čepinskio 5 - 205 aud. 

Pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų specialybės 

2019.06.06 10.00 val. V. Čepinskio 5 – Koncertų salė (101) 

Džiazo specialybės  2019.06.05 9.00 val. V. Čepinskio 5 – Koncertų salė 

Egzaminų rezultatų skelbimas 2019-06-17 12.00 val.: studentai asmeniškai informuojami elektroniniu paštu; 

skelbimai su egzaminų rezultatais iškabinami V. Čepinskio g. 5 (prie dekanato, 405 kab.) 

Motyvacinis pokalbis komisijoje 

(visiems stojantiesiems) 

2019-06-18 11.00 val. V. Čepinskio g. 5 - Konferencijų salė 

(421) 

MA priėmimo komisijos posėdis 2019-06-21 11.00 val. V. Čepinskio g. 5 - Konferencijų salė 

(421)  
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Priėmimo procedūros Data, terminai Laikas, vieta 

Fakulteto priėmimo komisijos 

rezultatų tvirtinimas rektorato 

posėdyje 

2019.07.05 9.00 val.  
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V. KONKURSINIO BALO SANDARA IR REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 

 

16. Priėmimas 2019 metais į magistrantūros programas vykdomas vadovaujantis kiekvienai studijų programai nurodytais reikalavimais ir konkursinio balo skaičiuotėmis 

nurodytais 6 lentelėje: 

6 lentelė  

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

Studijų programa Priėmimo reikalavimai:  

 įgijusiems nurodytos studijų  

krypties (-čių)  ar krypčių grupių 

universitetinį bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar krypčių 

grupių universitetinį bakalauro laipsnį ar 

profesinį bakalauro laipsnį nei nurodyta 

 

Papildomi 

reikalavimai 

 

Konkursinis balas 

Biocheminė analizė Gyvybės, sveikatos 

 fizinių (kryptis – aplinkotyra, 

chemija), technologijos  (kryptys – 

biotechnologija, maisto 

technologijos), inžinerijos (kryptis 

– chemijos inžinerija), (kryptis – 

chemija),  mokslų studijų krypčių 

grupių bakalauro laipsnis. 

Gyvybės, sveikatos,  

technologijos  (kryptys – 

biotechnologija, maisto technologijos),  

inžinerijos (kryptis – chemijos inžinerija)  

mokslų studijų krypčių grupių gretutines 

studijas ar papildomąsias studijas 

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

A – bakalauro diplomo priedėlio 

visų dalykų pažymių svertinis 

vidurkis;  

B – bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys; 

C – studijų krypties dalykų 

pažymių svertinis vidurkis;  

 

 

Kolegijų absolventams: 

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

A –profesinio bakalauro diplomo 

pažymių svertinis vidurkis; 

B –profesinio bakalauro 

baigiamojo darbo pažymys; 

C – gretutinių/papildomų studijų 

pažymių svertinis vidurkis; 

Molekulinė biologija ir 

biotechnologija 

Gyvybės, sveikatos, technologijos 

(kryptis – biotechnologija),fizinių 

(kryptys- aplinkotyra, chemija), 

ugdymo (kryptis - biologija), 

žemės ūkio (kryptys – agronomija, 

miškininkystė) mokslų studijų 

krypčių grupių bakalauro laipsnis. 

Gyvybės, sveikatos, technologijos 

(kryptis – biotechnologija) mokslų 

studijų krypčių grupių gretutines studijas 

ar papildomąsias studijas 

Aplinkosaugos 

organizavimas 

Gyvybės,  fizinių, technologijos, 

inžinerijos, žemės ūkio, ugdymo 

(kryptys – biologija, chemija, 

geografija) mokslų studijų krypčių 

grupių bakalauro laipsnis 

Gyvybės,  technologijos, inžinerijos, 

žemės ūkio mokslų studijų krypčių 

grupių gretutines studijas ar 

papildomąsias studijas 

Industrinė ekologija Gyvybės,  fizinių, technologijos, 

inžinerijos, žemės ūkio, ugdymo 

(kryptys – biologija, chemija, 

geografija) mokslų studijų krypčių 

grupių bakalauro laipsnis 

Gyvybės,  technologijos, inžinerijos, 

žemės ūkio mokslų studijų krypčių 

grupių gretutines studijas ar 

papildomąsias studijas 

Taikomoji 

biotechnologija 

(lietuvių/anglų k.) 

Technologijos, gyvybės, fizinių 

(kryptis – chemija), inžinerijos 

(kryptys – bioinžinerija, aplinkos 

Technologijos, gyvybės, fizinių (kryptis 

– chemija), inžinerijos (kryptys – 

bioinžinerija, aplinkos inžinerija, 

Stojantieji turi 

mokėti anglų kalbą 
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inžinerija, chemijos inžinerija),   

žemės ūkio (kryptys – agronomija, 

miškininkystė) mokslų studijų 

krypčių grupių bakalauro laipsnis 

chemijos inžinerija),   žemės ūkio 

(kryptys – agronomija, miškininkystė) 

mokslų studijų krypčių grupių gretutines 

studijas ar papildomąsias studijas 

ne žemesniu nei B2 

lygiu. 

 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi reikalavimai 

Finansai (anglų k.)  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 ar 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 svertinis 

vidurkis; 

B – bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys. 

Kolegijų absolventams: 

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

A – bakalauro diplomo priedėlio 

visų dalykų pažymių svertinis 

vidurkis ir papildomųjų studijų 

dalykų pažymių svertinis vidurkis; 

B – bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys. 

Tarptautinė ekonomika 

(anglų k.) 

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 ar 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 ar turintys ne 

mažiau nei 1 metų darbo patirtį. 

- 

Strateginis organizacijų 

valdymas 

- 

Marketingas ir tarptautinė 

komercija(lietuvių/anglų 

k.) 

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: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Vidurio Rytų Europos  ir  

Lietuvos istorijos studijos 

humanitarinių, socialinių mokslų ar 

menų studijų krypčių grupių 

bakalauro laipsnis  

kitų studijų krypčių grupių 

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 svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys; 

C - studijų krypties dalykų pažymių 

svertinis vidurkis; D - motyvacinis 

laiškas  

Lyginamosios kultūrų 

studijos 

humanitarinių, socialinių mokslų ar 

menų studijų krypčių grupių 

bakalauro laipsnis 

 

kitų studijų krypčių grupių 

absolventai priimami baigę istorijos 

gretutines studijas arba papildomąją 

programą 

 

- K=0,3A+0,2B +0,3C+0,2D, kai  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų 

dalykų pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys; 

C - studijų krypties dalykų pažymių 

svertinis vidurkis;  

D - motyvacinis laiškas  

Literatūra ir spauda humanitarinių, socialinių mokslų ar 

menų studijų krypčių grupių 

bakalauro laipsnis 

kitų studijų krypčių grupių 

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 svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys; 

C – studijų krypties dalykų svertinis 

vidurkis;  

D - motyvacinis laiškas  

Vokiečių verslo kalba ir 

komunikacija 

humanitarinių mokslų srities 

filologijos krypties ar socialinių 

mokslų studijų srities bakalauro 

laipsnis 

kitų studijų sričių absolventai 

priimami baigę filologijos gretutines 

studijas arba papildomąją programą 

asmenys turi gerai 

mokėti vokiečių 

kalbą ir turėti tai 

patvirtinantį 

dokumentą 

(gretutinės  

vokiečių 

filologijos 

programos 

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų 

dalykų pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys;  

C - studijų krypties dalykų svertinis 

vidurkis;  

D - motyvacinis laiškas 
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

pažymėjimą ar 

kitą dokumentą, 

įrodantį B2 

lygmens vokiečių 

kalbos žinias 

pagal Bendruosius 

Europos kalbų 

metmenis) 

Taikomoji anglų kalbotyra humanitarinių mokslų krypčių 

grupių filologijos krypties ar 

socialinių mokslų studijų krypčių 

grupių bakalauro laipsnis 

kitų studijų krypčių grupių 

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=0,3A+0,2B +0,3C+0,2D, kai  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų 

dalykų pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys; 

C - studijų krypties dalykų svertinis 

vidurkis;  

D - motyvacinis laiškas anglų kalba  

Modernioji lingvistika humanitarinių mokslų krypčių 

grupių filologijos krypties mokslų 

studijų srities bakalauro laipsnis 

kitų studijų krypčių grupių 

absolventai priimami baigę 

filologijos gretutines studijas arba 

papildomąją programą 

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų 

dalykų pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys;  

C - studijų krypties dalykų svertinis 

vidurkis;  

D - motyvacinis laiškas  
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Sociolingvistika ir 

daugiakalbystė (jungtinė) 

(anglų k.) 

humanitarinių mokslų krypčių 

grupių 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 svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys;  

D - gyvenimo aprašymas ir motyvacinis 

laiškas (visus dokumentus privaloma 

pateikti http://somu.vdu.lt/) 

Rytų Azijos studijos (anglų 

k.) 

politikos mokslų, viešojo 

administravimo, komunikacijos ir 

žurnalistikos, regiono studijų 

krypčių bakalauro laipsnis 

kitų studijų 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 svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys;  

D – motyvacinis laiškas, kuris 

atskleidžia stojančiojo motyvaciją bei 

pasirengimą studijuoti šioje programoje.  

Praktinė filosofija Socialinių ir humanitarinių mokslų 

ar menų studijų krypčių grupių 

bakalauro laipsnis 

kitų studijų krypčių bakalauro studijų 

absolventai priimami baigę politikos 

mokslų, viešojo administravimo, 

komunikacijos, žurnalistikos ir 

filosofijos studijų krypčių gretutines 

studijas arba papildomą programą 

motyvacinis 

laiškas 

K=0,5A+0,3B+0,2D, kai  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų 

dalykų pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo 

pažymys;  
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

D – motyvacinis laiškas, kuris 

atskleidžia stojančiojo motyvaciją bei 

pasirengimą studijuoti šioje programoje. 

 

INFORMATIKOS FAKULTETAS 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Taikomoji informatika  informatikos, informatikos 

inžinerijos ar kitų giminingų studijų 

krypčių bakalauro laipsnis 

kitų studijų krypčių absolventai 

priimami baigę informatikos 

gretutines studijas arba papildomąją 

programą 

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

A - bakalauro diplomo priedėlio visų 

dalykų pažymių svertinis 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 svertinis vidurkis (kitų studijų 

krypčių absolventams turintiems mažiau 

nei 20 ECTS kreditų informatikos ar 

informatikos inžinerijos dalykų pažymių 

svertiniam 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 svertinis vidurkis;  
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B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys 

(tik matematikos, statistikos ar kitų 

giminingų studijų krypčių; kitų krypčių 

baigiamojo darbo pažymys į konkursinį 

balą neskaičiuojamas); 

C - studijų programos krypties dalykų 

pažymių svertinis vidurkis (kitų studijų 

krypčių absolventams turintiems mažiau 

nei 20 ECTS kreditų matematikos ir/ar 

statistikos dalykų pažymių svertiniam 

vidurkiui taikomas koeficientas - 0,8). 

 

 

MUZIKOS AKADEMIJA 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

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 svertinis vidurkis;  

P – atlikėjo portfolio įvertinimas; 

D – motyvacinis pokalbis; 

T - tarptautinių konkursų diplomų 

įvertinimas; 

E - stojamasis egzaminas arba specialybės 

baigiamojo egzamino pažymys. 
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KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Pastoracinė teologija teologijos bakalauro laipsnis - - K=0,3A+0,1B +0,6C, kai  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų 

dalykų pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys  

C - studijų programos specialaus lavinimo 

dalykų (pastoracinės, moralinės ir 

dogminės teologijų) pažymių svertinis 

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 svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - motyvacinis pokalbis 

Šeimotyra 

 

 

TEISĖS FAKULTETAS 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

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 svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys 

Baudžiamoji ir verslo teisė 



17 
 

MENŲ FAKULTETAS 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų  

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Kultūros paveldas ir 

turizmas 

humanitarinių, socialinių mokslų ir 

menų studijų krypčių grupių 

bakalauro laipsnis 

kitų studijų krypčių grupių 

bakalaurai, kolegijų absolventai 

priimami arba baigę menotyros 

gretutines studijas, arba baigę 

papildomąsias studijas, arba, 

įvertinus jų pasirengimą studijuoti 

magistrantūros programoje, jiems 

gali būti sudaroma papildoma 

studijų programa. 

-  K=0,7A+0,1B+0,2C, kai  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys. 

C - studijų programos specialaus lavinimo 

dalykų (susijusių su paveldo studijomis) 

skaičius. Užskaitomi ne daugiau kaip 25 

dalykai; 

Meno kuratorystė - K = 0,4A + 0,2B + 0,4D, kai A - bakalauro 

diplomo priedėlio visų dalykų pažymių 

svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia 

stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą 

studijuoti šioje programoje. 

Kūrybinės industrijos kitų studijų krypčių grupių 

bakalaurai, kolegijų absolventai 

priimami arba baigę kūrybinių 

industrijų gretutines studijas, arba 

baigę papildomąsias studijas, arba, 

įvertinus jų pasirengimą studijuoti 

magistrantūros programoje, jiems 

gali būti sudaroma papildoma 

studijų programa. 

- K=0,3A+0,2B+0,5D, kai  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia 

stojančiojo motyvaciją bei pasirengimą 

studijuoti šioje programoje. 
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POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos 

studijų krypties (-čių)  

universitetinį bakalauro 

laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių 

ar krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Šiuolaikinė Europos 

politika 

politikos mokslų, viešojo 

administravimo, 

komunikacijos ir 

žurnalistikos studijų 

krypčių bakalauro laipsnis 

kitų studijų 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 

svertinis 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 

svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia stojančiojo 

motyvaciją bei pasirengimą studijuoti šioje programoje 

Diplomatija ir tarptautiniai 

santykiai (anglų k.) 

politikos mokslų, viešojo 

administravimo, 

komunikacijos ir 

žurnalistikos studijų 

krypčių bakalauro laipsnis 

kitų studijų 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 (anglų 

kalba) 

K=0,5A+0,3B+0,2D, kai  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių 

svertinis 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 

svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia stojančiojo 

motyvaciją bei pasirengimą studijuoti šioje programoje 

Diplomatija (anglų k.) 

 

Valstybės institucijų 

administravimas 

Socialinių ir humanitarinių 

mokslų krypčių grupių 

bakalauro laipsnis 

kitų studijų krypčių bakalauro 

studijų absolventai priimami 

baigę politikos mokslų, viešojo 

motyvacinis 

laiškas; 

K = 0,5A + 0,3B + 0,2D, kai 

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių 

svertinis vidurkis;  
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos 

studijų krypties (-čių)  

universitetinį bakalauro 

laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių 

ar krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

administravimo, komunikacijos 

ir žurnalistikos, teisės, 

ekonomikos studijų krypčių 

gretutines studijas arba jiems 

sudaroma papildomų studijų 

programa; profesinio bakalauro 

absolventams sudaroma 

papildoma programa, įvertinus 

jų pasirengimą studijuoti 

magistrantūros programoje 

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 

svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia stojančiojo 

motyvaciją bei pasirengimą studijuoti šioje programoje. 

Integruota komunikacija Bakalauro laipsnis profesinio bakalauro 

absolventams sudaroma 

papildoma programa, įvertinus 

jų pasirengimą studijuoti 

magistrantūros programoje. 

Papildomų studijų programos 

dalykai studijuojami iki 

priėmimo į magistrantūros 

programą. Atskiri dalykai gali 

būti užskaityti pagal individualią 

tvarką. 

motyvacinis 

laiškas.  

K = 0,5A + 0,2B + 0,3D, kai 

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių 

svertinis vidurkis; 

B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pagrindimas. 

Kolegijų absolventams: 

K = 0,5A + 0,2B + 0,3D, kai: 

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių ir 

papildomųjų studijų programos visų dalykų pažymių 

svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D – motyvacinis laiškas, kuris atskleidžia stojančiojo 

motyvaciją bei pasirengimą studijuoti šioje programoje. 

Žurnalistika ir medijų 

industrijos (anglų k.) 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Mokyklinė psichologija psichologijos bakalauro laipsnis - - K=0,6A+0,2B+0,2D, kai  

Organizacinė psichologija 
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Sveikatos psichologija A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D – motyvacinis pokalbis  

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 svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D – motyvacinis pokalbis  

Socialinė antropologija bakalauro laipsnis - - K = 0,4A + 0,1B+0,5D, kai  

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis; 

B- bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D – motyvacinis pokalbis. 

Taikomoji sociologija bakalauro laipsnis - - K=0,5A+0,2B+0,3D, kai 

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis 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 svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D – motyvacinis pokalbis 
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ŠVIETIMO AKADEMIJA 

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų   

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Švietimo vadyba (anglų 

kalba) 

bakalauro laipsnis Įgijusieji profesinio bakalauro 

laipsnį privalo būti išklausę 

universitetinio lygmens 

edukologijos ir vadybos pagrindų 

dalykus.  

Neturintiems edukologijos ir 

vadybos pagrindų gali būti 

sudaroma galimybė studijuoti 

pirmojo semestro metu.  

- K=0,4A+0,3B+0,3D, kai  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D - motyvacinis pokalbis 

Švietimo vadyba (lietuvių 

kalba)  

bakalauro laipsnis - 

Švietimo vadyba: 

specializacija – 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

vadyba 

bakalauro laipsnis - 

Profesijos edukologija Bakalauro laipsnis Įgijusieji profesinį bakalaurą, turi 

būti baigę papildomąsias studijas 

pagal ugdymo mokslų studijų 

krypčių grupės programas 

- K=0,5A+0,2B+0,3D, kai 

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

D - motyvacinis pokalbis 

Įtraukusis ugdymas: 

socioedukacinės industrijos 

bakalauro laipsnis Įgijusieji profesinį bakalaurą 

privalo būti išklausę universitetinio 

lygmens edukologijos pagrindų 

dalykus.  

Neturintiems edukologijos ir 

vadybos pagrindų gali būti 

sudaroma galimybė studijuoti 

pirmojo semestro metu. 

- K=0,4A+0,3B+0,3D, kai  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D - motyvacinis pokalbis 
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ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA  

Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Agronomija Baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) agronomijos krypties 

studijas 

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) biomedicinos 

mokslų studijų srities kitų 

krypčių studijas ir yra išklausę  

ir išlaikę egzaminus 

agronomijos krypties dalykų, 

kurių bendra apimtis ne 

mažesnė kaip 30 kreditų; 

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 

Agronomijos programos 

papildomąsias studijas. 

Pateikus mokslinę 

(es) publikaciją (-

as) teikiama 

pirmenybė esant 

vienodam 

konkursiniam 

balui 

K = 0,8 A + 0,2 B, kai 

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

 

Kolegijų absolventams: 

K = 0,8 A + 0,2 B, kai  

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių ir papildomųjų studijų programos 

visų dalykų pažymių svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys 

Agroekosistemos Baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) agronomijos, 

ekologijos ir aplinkotyros krypties 

studijas 

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) biomedicinos 

mokslų studijų srities kitų 

krypčių studijas ir yra išklausę 

bei išlaikę egzaminus 

agronomijos ir ekologijos 

krypties dalykų, kurių bendra 

apimtis ne mažesnė kaip 30 

kreditų; 

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 

Agronomijos arba Taikomosios 

ekologijos programos 

papildomąsias studijas. 
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Augalinių maisto žaliavų 

kokybė ir sauga 

Baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro)  visuomenės sveikatos 

arba maisto studijų krypties studijas 

 

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) agronomijos arba 

ekologijos ir aplinkotyros 

krypties studijas ir yra išklausę 

bei išlaikę egzaminus maisto 

studijų krypties dalykų, kurių 

bendra apimtis ne mažesnė kaip 

14 kreditų; 

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) biomedicinos arba 

technologijos mokslų krypčių 

studijas ir yra išklausę bei 

išlaikę egzaminus maisto studijų 

krypties dalykų, kurių bendra 

apimtis ne mažesnė kaip 30 

kreditų; 

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir  Augalinių 

maisto žaliavų kokybė ir sauga 

programos papildomąsias 

studijas.  
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Laukinių gyvūnų ištekliai ir 

jų valdymas 

Baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) miškininkystės krypties 

studijas 

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) biomedicinos 

mokslų studijų srities kitų 

krypčių studijas ir yra išklausę 

ir išlaikę egzaminus 

miškininkystės krypties dalykų, 

kurių apimtis ne mažesnė kaip 

24 kreditai;  

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) kitų  krypčių grupių 

studijas ir yra išklausę bei 

išlaikę egzaminus 

miškininkystės ir biologijos 

krypčių  dalykų, kurių bendra 

apimtis ne mažesnė kaip 60 

kreditų; 

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 

papildomąsias miškininkystės 

krypties Laukinių gyvūnų 

išteklių ir jų valdymo 

programos  studijas. 

 

K = 0,8 A + 0,2 B, kai 

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis;  

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys; 

 

Kolegijų absolventams: 

K = 0,8 A + 0,2 B, kai  

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių ir papildomųjų studijų programos 

visų dalykų pažymių svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys 

Miškininkystė Baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) miškininkystės krypties 

Miškininkystės ir Miestų ir 

rekreacinės miškininkystės studijų 

programas 

baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) miškininkystės krypties 

Miškų ūkio studijų programos 

studijas ir papildomąsias 

Miškininkystės programos studijas 

 

Taikomoji ekologija Baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) biologijos krypties 

ekologijos šakos studijas 

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) biomedicinos 

mokslų studijų srities kitų 

krypčių studijas ir yra išklausę 

bei išlaikę egzaminus ekologijos 

šakos dalykų, kurių bendra 
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

apimtis ne mažesnė kaip 30 

kreditų;  

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro)  kitų krypčių grupių 

studijas ir yra išklausę bei 

išlaikę egzaminus ekologijos 

šakos dalykų, kurių bendra 

apimtis ne mažesnė kaip 60 

kreditų; 

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) Taikomosios 

ekologijos programos studijas ir  

papildomąsias Taikomosios 

ekologijos programos studijas.  

Miestų ir rekreacinė 

miškininkystė 

Baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) miškininkystės krypties 

studijas 

 

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) biomedicinos 

mokslų studijų srities kitų 

krypčių studijas ir yra išklausę 

ir išlaikę egzaminus 

miškininkystės krypties dalykų, 

kurių apimtis ne mažesnė kaip 

24 kreditai;  

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas  ir 

papildomąsias miškininkystės 

krypties Miestų ir rekreacinės 

miškininkystės programos 

studijas;  

- baigę pirmosios pakopos 

(bakalauro) kitų  krypčių grupių 

studijas ir yra išklausę bei 

išlaikę egzaminus 

miškininkystės krypties dalykų, 
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

kurių bendra apimtis ne 

mažesnė kaip 60 kreditų. 

Hidrotechninės  statybos 

inžinerija 

technologijos mokslų (kryptys – 

bendroji inžinerija, statybos 

inžinerija, sausumos transporto 

inžinerija, inžinerija, gamtos 

išteklių technologijos, statybų 

technologijos), fizinių mokslų 

(kryptys – aplinkotyra, gamtinė 

geografija) bakalauro laipsnis 

kolegijų ar kitų studijų krypčių 

absolventai priimami baigę statybos 

inžinerijos krypties papildomąsias 

studijas 
 

K = 0,8 A + 0,2 B, kai:  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

 

Kolegijų absolventams: 

K = 0,8 A + 0,2 B, kai: 

A –koleginių studijų ir papildomųjų studijų 

dalykų pažymių svertinis vidurkis; 

B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys 

Žemėtvarka technologijos mokslų (kryptys – 

bendroji inžinerija, statybos 

inžinerija, inžinerija), fizinių 

mokslų (kryptys – aplinkotyra, 

gamtinė geografija), socialinių 

mokslų (kryptys – visuomeninė 

geografija, teritorijų planavimas), 

menų (kryptis – architektūra) 

bakalauro laipsnis 

kolegijų ar kitų studijų krypčių 

absolventai priimami baigę 

inžinerijos krypties papildomąsias 

studijas 

 

Žemės ūkio ekonomika1 Baigę pirmosios studijų pakopos 

(bakalauro) ekonomikos, verslo, 

vadybos, finansų, apskaitos, 

rinkodaros, viešojo administravimo 

krypčių studijas 

- baigę pirmosios studijų 

pakopos (bakalauro) kitų 

krypčių studijas ir 24 kreditų 

apimties ekonomikos krypties 

papildomąsias studijas arba 

gretutines ekonomikos 

krypties studijas; 

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 24 

kreditų apimties ekonomikos 

krypties papildomąsias 

studijas. 

 

K = 0,7 A + 0,3 B, kai:  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

 

Kolegijų absolventams: 

K = 0,7 A + 0,3 B, kai: 

A –koleginių studijų ir papildomųjų studijų 

galutinių įvertinimų svertinis vidurkis; 

B – koleginių studijų baigiamojo darbo 

įvertinimas. 
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Apskaita ir finansai1 Baigę pirmosios studijų pakopos 

(bakalauro) apskaitos, finansų, 

ekonomikos, verslo, vadybos 

krypčių studijas 

 

− baigę pirmosios studijų 

pakopos (bakalauro) kitų 

krypčių studijas ir 24 kreditų 

apimties apskaitos ar finansų 

krypčių papildomąsias studijas 

arba gretutines finansų 

krypties studijas; 

− baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 24 

kreditų apimties apskaitos ar 

finansų krypčių papildomąsias 

studijas. 

 

Kaimo plėtros 

administravimas1 

Baigę pirmosios studijų pakopos 

(bakalauro) socialinių mokslų 

studijų srities studijas 

 

− baigę pirmosios studijų 

pakopos (bakalauro) kitų 

studijų sričių studijas ir 24 

kreditų apimties viešojo 

administravimo krypties 

papildomąsias studijas; 

− baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 24 

kreditų apimties viešojo 

administravimo krypties 

papildomąsias studijas. 

 

Žemės ūkio verslo vadyba1 Baigę pirmosios studijų pakopos 

(bakalauro) vadybos, verslo, 

rinkodaros, ekonomikos, finansų, 

apskaitos, turizmo ir poilsio, 

žmogiškųjų išteklių vadybos, 

viešojo administravimo krypčių 

studijas 

- baigę pirmosios studijų 

pakopos (bakalauro) kitų 

krypčių studijas ir 24 kreditų 

apimties vadybos krypties 

papildomąsias studijas arba 

gretutines vadybos, verslo 

krypčių programas;  

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 24 

kreditų apimties vadybos 
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

krypties papildomąsias 

studijas. 

Verslo logistika1 Baigę pirmosios studijų pakopos 

(bakalauro) verslo, vadybos, 

žmogiškųjų išteklių vadybos, 

ekonomikos, finansų, apskaitos, 

rinkodaros krypčių studijas 

- baigę pirmosios studijų 

pakopos (bakalauro) kitų 

krypčių studijas ir 24 kreditų 

apimties verslo krypties 

papildomąsias studijas arba 

gretutines vadybos, verslo 

krypčių programas; 

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 24 

kreditų apimties verslo 

krypties papildomąsias 

studijas. 

 

Agri-food business 

management1 

(jungtinė studijų programa 

su Estijos gyvybės mokslų 

universitetu ir Latvijos 

žemės ūkio universitetu; 

yra papildomų reikalavimų 

stojantiesiems) 

Baigę pirmosios studijų pakopos 

(bakalauro) socialinių mokslų 

studijų srities studijas 

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 24 

kreditų apimties vadybos 

krypties papildomąsias 

studijas;  

- baigę pirmosios studijų 

pakopos (bakalauro) kitų 

studijų sričių studijas ir 24 

kreditų apimties vadybos 

krypties papildomąsias 

studijas  arba gretutines 

vadybos, verslo krypčių 

programas. 

 K = 0,6 A + 0,3 B +0,1 D, kai:  

A - bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis; 

B - bakalauro baigiamojo darbo pažymys;  

D – motyvacijos pokalbis. 

 

Kolegijų absolventams: 

K = 0,6 A + 0,3 B +0,1 D, kai: 

A – koleginių studijų ir papildomųjų studijų 

galutinių įvertinimų svertinis vidurkis; 

B – koleginių studijų baigiamojo darbo 

pažymys; 

D – motyvacijos pokalbis. 
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Studijų programa 

Priėmimo reikalavimai: 

Konkursinis balas 
įgijusiems nurodytos studijų 

krypties (-čių)  universitetinį 

bakalauro laipsnį 

įgijusiems kitų studijų krypčių ar 

krypčių grupių universitetinį 

bakalauro laipsnį ar profesinį 

bakalauro laipsnį nei nurodyta 

papildomi 

reikalavimai 

Žemės ūkio mechanikos 

inžinerija 

Technologijos mokslų studijų srities 

bet kurios krypties (šakos) 

bakalauro laipsnis 

- baigusiems kitų sričių 

universitetines bakalauro 

studijas ir esant mažesnei negu 

60 kreditų C grupės dalykų 

apimčiai, įvertinus jų 

pasirengimą studijuoti 

magistrantūros programoje, 

jiems gali būti pasiūlyti 

studijuoti papildomi 

išlyginamieji dalykai 

magistrantūros studijų metu;  

- baigę kolegines (profesinio 

bakalauro) studijas ir 

papildomąsias studijas pagal 

inžinerijos ir technologijų 

krypčių grupių programas. 

Esant mažesnei 

negu 60 kreditų 

dalykų apimčiai, 

įvertinus jų 

pasirengimą 

studijuoti 

magistrantūros 

programoje, jiems 

gali būti pasiūlyti 

studijuoti 

papildomi 

išlyginamieji 

dalykai 

magistrantūros 

studijų metu. 

K = 0,8 A + 0,2 B, kai  

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų 

pažymių svertinis vidurkis ; 

B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys.  

 

Kolegijų absolventams:  

K = 0,4A + 0,4B + 0,2C, kai 

A – profesinio bakalauro diplomo priedėlio 

visų dalykų pažymių svertinis vidurkis; 

B –  papildomųjų studijų dalykų pažymių 

svertinis vidurkis; 

C – profesinio bakalauro ir papildomųjų 

studijų baigiamojo darbo pažymių svertinis 

vidurkis; 

 

Žemės ūkio inžinerija ir 

vadyba 

Transporto mašinų 

inžinerija 

Tvarioji energetika 

Biomasės inžinerija 

1 Papildomosios studijos nėra privalomos, jei stojantysis turi profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, nemažesnę kaip vienerių metų praktinės veiklos patirtį pagal pasirinktą 

studijų kryptį.   


