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2020/2021 MOKSLO METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS 

 

RUDENS SEMESTRAS 

 
Semestro pradžia rugpjūčio 31 d. 

2020/2021 m. m. rudens semestro užsiėmimų tvarkaraščio paskelbimas rugpjūčio 17 d. 

Pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų, profesinių studijų ir vizituojančių studentų registracija į 2020/2021 m. m. 

rudens semestro studijų dalykus  

(išskyrus pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų I kurso studentus) 

rugpjūčio 24 d. - rugpjūčio 30 d. 

Mokslo ir žinių dienos šventė rugsėjo 1 d. 

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų I kurso studentų registracija į 2020/2021 m. m. rudens semestro studijų 

dalykus  
Rugsėjo 4 d. 

Pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų, profesinių studijų ir vizituojančių studentų bei klausytojų registracijos į 

2020/2021 m. m. rudens semestro studijų dalykus tikslinimas 
Rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 2 d. 

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų I kurso (papildomo priėmimo) studentų registracija į 2020/2021 m. m. rudens 

semestro studijų dalykus  
Rugsėjo 9 d. 

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų I kurso paskaitų pradžia Rugsėjo 10 d. 

NUOLATINĖS STUDIJŲ FORMOS STUDENTAMS UŽSIĖMIMAI IR TARPINIAI ATSISKAITYMAI VYKS 

ŠEŠTADIENIAIS  

rugsėjo 26 d. - pirmadienio tvarka  

spalio 10 d. – antradienio tvarka 

spalio 24 d. – trečiadienio tvarka 

lapkričio 7 d. – ketvirtadienio tvarka 

lapkričio 21 d. – penktadienio tvarka 

Paskutinė paskaitų diena gruodžio 4 d.  

Pagrindinė egzaminų sesija gruodžio 7 d.- gruodžio 23 d. 

Pirmoji egzaminų perlaikymo sesija sausio 4 d. – sausio 6 d. 

Pirmoji egzaminų perlaikymo sesija baigiamojo kurso studentams sausio 4 d. 

Antroji egzaminų perlaikymo sesija sausio 11 d. – sausio 13 d. 

Antroji egzaminų perlaikymo sesija baigiamojo kurso studentams sausio 7 d. 

Studentų atostogos gruodžio 24 d. – sausio 3 d. 

Baigiamųjų darbų gynimas sausio 11 d. – sausio 13 d. 

Muzikos akademija (tik specialybės dalykų) egzaminų sesija  sausio 4 d. – sausio 17 d.  

Muzikos akademijos specialybės dalykų pirmoji egzaminų perlaikymo sesija  sausio 20 d. – sausio 22 d. 

Muzikos akademijos specialybės dalykų antroji egzaminų perlaikymo sesija sausio 23 d. – sausio 24 d. 



      PATVIRTINTA 

Vytauto Didžiojo universiteto 2020 m. balandžio 22 d. 

 Rektorato sprendimu Nr. 1-3 

Aktuali redakcija 2020 m. birželio 30 d. Rektorato sprendimu Nr. 1-4 
  

2 

 

Pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų, profesinių studijų ir vizituojančių studentų bei klausytojų registracija į 

2020/2021 m. m. pavasario semestro dalykus 
sausio 25 d. – sausio 31 d. 

Diplomų įteikimas  sausio 29 d. 

2020/2021 m. m. paskutinė rudens semestro diena sausio 31 d. 

 

 

 

PAVASARIO SEMESTRAS 

 
2020/2021 m. m. pavasario semestro pradžia vasario 1 d. 

Pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų, profesinių studijų ir vizituojančių studentų bei klausytojų registracijos į 

2020/2021 m. m. pavasario semestro dalykus tikslinimas 
vasario 2 d. - vasario 7 d. 

Studentų atostogos balandžio 1 d. – balandžio 7 d. 

Teisės fakulteto Teisės programos 4 kurso studentų registracija į 2021 m. vasaros semestro dalykus* balandžio 15 d- balandžio 18 d. 

Paskutinė semestro paskaitų diena gegužės 21 d. 

Pagrindinė egzaminų sesija gegužės 24 d. – birželio 11 d. 

Pagrindinė egzaminų sesija pirmosios pakopos baigiamojo kurso studentams gegužės 24 d. – gegužės 26 d. 

Pirmoji egzaminų perlaikymo sesija pirmosios pakopos baigiamojo kurso studentams gegužės 31- birželio 1 d. 

Antroji egzaminų perlaikymo sesija pirmosios pakopos baigiamojo kurso studentams Birželio 3-4 d. 

Muzikos akademijos pirmosios ir antrosios pakopų baigiamųjų kursų studentams specialybės dalykų egzaminų sesija gegužės 3 d. – gegužės 25 d. 

Magistro diplominių darbų gynimas gegužės 24 d. – gegužės 28 d. 

Bakalauro diplominių darbų gynimas birželio 7 d. – birželio 11 d. 

Pirmoji egzaminų perlaikymo sesija birželio 14 d. – birželio 16 d. 

Antroji egzaminų perlaikymo sesija birželio 21 d. - birželio 22 d. 

Diplomų įteikimas birželio 21, 22, 23 d. 

Paskutinė pavasario semestro diena Birželio 30 d. 
 

 

*Teisės fakulteto Teisės programos 4 kurso studentų intensyvių kursų užsiėmimų, egzaminų ir egzaminų perlaikymo kalendorius, dekano teikimu, tvirtinamas Rektoriaus įsakymu. 


