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2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. R-159
(Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus
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redakcija)
KONKURSINIO BALO SANDARA STOJANTIESIEMS Į VILNIAUS UNIVERSITETO
ANTROSIOS PAKOPOS IR PROFESINIŲ PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMAS
2021–2022 STUDIJŲ METAIS
1. Į Vilniaus universitete vykdomas antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijų
programas gali pretenduoti asmenys:
1.1. baigę konkursinio balo sandaros lentelėje išvardytų universitetinių pirmosios pakopos arba
vientisųjų studijų kryčių programas ir turintys ne žemesnį nei universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį
bei atitinkantys kitas nustatytas sąlygas;
1.2. baigę konkursinio balo sandaros lentelėje išvardytų neuniversitetinių pirmosios pakopos
studijų krypčių programas ir turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pabaigę papildomąsias
studijas ir atitinkantys kitas nustatytas sąlygas.
2. Studijų programos, kurios siūlomos lietuvių ir anglų kalbomis, įstojus nors vienam užsienio
studentui, bus vykdomos anglų kalba.
3. Stojantiesiems, užsienio šalies aukštojoje mokykloje baigusiems pirmosios pakopos arba
vientisųjų studijų programą, kurioje nenumatytas baigiamasis darbas ar baigiamasis egzaminas, vietoje
baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo egzamino pažymio, yra skaičiuojamas visų dalykų pažymių svertinis
vidurkis.
4. Stojantieji, neturintys nors vieno konkursinio balo sandaro lentelėje nurodyto dalyko, negali
pretenduoti į pasirinktą studijų programą, išskyrus tuos atvejus, kai trūkstamus dalykus leidžiama
išklausyti per pirmuosius studijų metus arba vietoje reikalaujamo dalyko skaičiuojamas 0.
5. Konkursinio balo sandaros lentelėje pateiktos studijų kryptys ir krypčių grupės nurodytos pagal
Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 (su
vėlesniais pakeitimais). Jei stojančiojo diplomo priedėlyje nurodyta studijų kryptis neatitinka šio sąrašo,
Padalinio priėmimo komisijos atstovas ją įvertina ir atlieka jos įskaitymą Universiteto priėmimo
informacinėje sistemoje (VU ISAS) per 5 darbo dienas nuo stojančiojo dokumentų pateikimo, jeigu ji
atitinka priėmimo reikalavimus.
6. Tam tikrais konkursinio balo sandaros lentelėje nustatytais atvejais stojantiesiems yra nurodyti
papildomi kriterijai, kuriuos privalo atitikti ir el. būdu pateikti tai įrodančius dokumentus. Padalinio
priėmimo komisijos atstovas įvertina stojančiojo pateiktus dokumentus ir VU ISAS pažymi stojančiojo
atitikimą atrankos kriterijams.
7. Tam tikrais konkursinio balo sandaros lentelėje nurodytais atvejais stojantieji gali gauti
papildomų balų. Dokumentus, reikalingus papildomiems balams gauti, stojantysis el. būdu pateikia
Padalinio priėmimo komisijai. Padalinio priėmimo komisijos atstovui įvertinus dokumentus, papildomų
balų dydis stojančiajam bus pateiktas prisijungus prie VU ISAS.
8. Asmenys, siekiantys pakartotinai studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programą, neturi
teisės pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą, jeigu daugiau kaip pusę anksčiau studijuotos
antrosios pakopos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis. Stojantieji pakartotinai į
antrosios pakopos studijų programas, kurie daugiau nei pusę (arba lygiai pusę) baigtos studijų programos
kreditų įgijo savo lėšomis, VU ISAS pateikę pažymą apie mokėjimą už mokslą, gali pretenduoti į
Universiteto antrosios pakopos studijų programų valstybės finansuojamas vietas.
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9. Priėmimas į antrosios pakopų studijų programas gali būti sustabdomas, jei, pasibaigus
pirmajam priėmimo etapui, nesusidaro Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatytas minimalus kviečiamųjų studijuoti skaičius.

A
AS

D

D1
E
M1
M2
M3
M4
MV
P
SD
SDS
V
VS

Konkursinio balo sandaros lentelėje vartojamos reikšmės
diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis
diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis
baigiamojo darbo ar / ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų
egzaminų pažymių vidurkis;
PASTABA: tais atvejais, kai diplomo priedėlyje nurodytas pagrindinių studijų baigiamojo darbo
(ar baigiamojo egzamino) pažymys ir gretutinių studijų baigiamojo darbo (ar baigiamojo
egzamino) pažymys, skaičiuojamas šių pažymių svertinis vidurkis
papildomųjų studijų baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis)
stojamasis egzaminas / testas / esė
papildomųjų studijų dalykų pažymių, išskyrus baigiamojo egzamino pažymį, vidurkis
papildomųjų studijų dalykų pažymių, išskyrus baigiamojo egzamino pažymį, svertinis vidurkis
papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis
papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis
motyvacijos vertinimas / motyvacinis laiškas
papildomi balai
studijų programos dalykų (arba keleto jų) aritmetinis vidurkis
studijų programos dalykų (arba keleto jų) svertinis vidurkis
diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar / ir baigiamojo (-ųjų) egzamino
(-ų) pažymį, aritmetinis vidurkis
diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar / ir baigiamojo (-ųjų) egzamino
(-ų) pažymį, svertinis vidurkis
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Valstybinis
kodas
6211CX003
6211CX004

Studijų programa

Chemija
Nanomedžiagų
chemija (lietuvių ir
anglų k.)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETAS
C01 Chemija
SDS + D
D04 Molekulinė biologija
D06 Biochemija
E02 Bioinžinerija
E11 Chemijos inžinerija
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje
SDS + D
Fizinių, Technologijų, Gyvybės ar Inžinerijos Stojantieji turi būti išklausę 50 kreditų
mokslų studijų krypčių grupėje ir kaip laisvieji organinės chemijos, analizinės chemijos,
klausytojai Vilniaus universitete išklausę bent 50 fizikinės chemijos, neorganinės chemijos,
kreditų organinės chemijos, analizinės chemijos, polimerų
chemijos,
spektroskopijos,
fizikinės chemijos, neorganinės chemijos, biochemijos dalykų ir el. būdu pateikti tai
polimerų
chemijos,
spektroskopijos
ir įrodančius dokumentus. Gavus dokumentus,
biochemijos dalykų.
VU ISAS bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams ir stojantieji galės pretenduoti į
studijų programą.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
SDS – studijų programos dalykų (arba keleto jų) svertinis vidurkis. SDS dalykai: Analizinė chemija; Bendroji chemija; Fizikinė
chemija; Neorganinė chemija; Organinė chemija; Polimerų chemija; Biochemija; Kvantinė chemija.
6211FX020 Farmacinė chemija
C01 Chemija
SDS + D
(lietuvių / anglų k.)
D01 Biologija
D04 Molekulinė biologija
D05 Biofizika
D06 Biochemija
E11 Chemijos inžinerija
F05 Biotechnologijos
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
SDS – studijų programos dalykų (arba keleto jų) svertinis vidurkis. SDS dalykai: Analizinė chemija; Bendroji chemija; Fizikinė
chemija; Organinė chemija; Biochemija.
6211JX028 Geografija ir
C03 Geologija
VS + kD + P
teritorijų planavimas
C04 Aplinkotyra
C05 Gamtinė geografija
D07 Ekologija
E02 Bioinžinerija
E03 Aplinkos inžinerija
E04 Matavimų inžinerija
E05 Statybos inžinerija
I01 Žemės ūkis
I02 Agronomija
I03 Miškininkystė
J01 Ekonomika
J03 Sociologija
J06 Visuomeninė geografija
J09 Informacijos paslaugos
J10 Komunikacija
J11 Leidyba
J12 Žurnalistika
K01 Teisė
L01 Verslas
L02 Vadyba
L08 Turizmas ir poilsis
M01 Pedagogika
N08 Istorija
N09 Archeologija
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

6211JX028

Geografija ir
teritorijų planavimas

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
N10 Filosofija
N11 Teologija
N12 Paveldo studijos
N14 Kultūros studijos
P09 Architektūra
P10 Kraštovaizdžio architektūra
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
baigę
Vilniaus
universitete
Geografijos
papildomųjų studijų programą

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
VS + kD + P

0,4VS + 0,6M3 + kD + P

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
k = 2, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 1, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us).
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą;
0,2 balo už pranešimą Lietuvos ar kitos šalies nacionalinėje konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas
turintiems gamtinės arba visuomeninės geografijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį; 1 balas už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose
leidiniuose; 2 balai už straipsnį, paskelbtą į CA WOS arba SCOPUS sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
6211CX009 Geologija (lietuvių ir
A
Matematikos mokslai
VS + kD + P
anglų k.)
B
Informatikos mokslai
C
Fiziniai mokslai
D
Gyvybės mokslai
E
Inžinerijos mokslai
F
Technologijų mokslai
G
Sveikatos mokslai
H
Veterinarijos mokslai
I
Žemės ūkio mokslai
J
Socialiniai mokslai
K
Teisė
L
Verslo ir viešoji vadyba
M
Ugdymo mokslai
N08 Istorija
N09 Archeologija
N10 Filosofija
P09 Architektūra
P10 Kraštovaizdžio architektūra
R
Sportas
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
(VS + M3)/2 + kD + P
baigę Vilniaus universitete Geografijos ir
Geologijos papildomųjų studijų programą
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
k = 2, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 1, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us).
P – papildomi balai: 0,1 balo už pranešimą studentų moksliniame renginyje; 0,2 balo už pranešimą nacionalinėje konferencijoje; 0,3
balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį, paskelbtą ne ISI moksliniuose leidiniuose; 2 balai už straipsnį,
paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
6211CX012 Klimato sistemos
A
Matematikos mokslai
VS + kD + P
studijos
B
Informatikos mokslai
C
Fiziniai mokslai
D
Gyvybės mokslai
E
Inžinerijos mokslai
F
Technologijų mokslai
G
Sveikatos mokslai
H
Veterinarijos mokslai
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Valstybinis
kodas
6211CX012

Studijų programa
Klimato sistemos
studijos

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
I
Žemės ūkio mokslai
J
Socialiniai mokslai
K
Teisė
L
Verslo ir viešoji vadyba
M
Ugdymo mokslai
N08 Istorija
N09 Archeologija
N10 Filosofija
P09 Architektūra
P10 Kraštovaizdžio architektūra
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
baigę
Vilniaus
universitete
Geografijos
papildomųjų studijų programą

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
VS + kD + P

(VS+M3)/2 + kD + P

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
k = 2, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 1, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us).
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą;
0,2 balo už pranešimą Lietuvos nacionalinėje konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį,
paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose; turintiems gamtinės geografijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį; 2 balai už straipsnį,
paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
6211CX013 Kartografija
A
Matematikos mokslai
VS + kD + P
B
Informatikos mokslai
C03 Geologija
C04 Aplinkotyra
C05 Gamtinė geografija
D07 Ekologija
E03 Aplinkos inžinerija
E04 Matavimų inžinerija
I03 Miškininkystė
J06 Visuomeninė geografija
J10 Komunikacija
L08 Turizmas ir poilsis
M01 Pedagogika
N08 Istorija
N09 Archeologija
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
(VS + M3)/2 + kD + P
baigę
Vilniaus
universitete
Geografijos
papildomųjų studijų programą
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
k = 2, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 1, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us);
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą;
0,2 balo už pranešimą Lietuvos nacionalinėje konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas turintiems
informatikos, istorijos, archeologijos, geodezijos, gamtinės geografijos, geografijos pedagogikos, geografijos ir istorijos pedagogikos
arba visuomeninės geografijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį; 1 balas baigusiems Vilniaus universiteto geografijos papildomąsias
studijas; 1 balas už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose; 2 balai už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose
žurnaluose.
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Valstybinis
kodas
6211LX088
6211LX018

6211LX015
6211LX085
6211LX027

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

EKONOMIKOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS
Globalus verslas ir
J01 Ekonomika
0,3 * D + 0,7 * VS + P
ekonomika (anglų k.)
L
Verslo ir viešoji vadyba
Kokybės vadyba
Kitos krypčių grupės
0,3 * D + 0,7 * VS + P
(lietuvių ir anglų k.),
1. Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei
NL ir I
20 ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos,
Verslo procesų
vadybos, rinkodaros bei pasirenkamųjų
valdymas, NL ir I
dalykų iš ekonomikos ir verslo ir vadybos
Verslo vystymas
krypčių (žr. Įskaitomų studijų dalykų
(sesijinis tvark.)
sąrašą) bei el. būdu pateikti tai įrodančius
Žmogiškųjų išteklių
dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
valdymas
bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams
ir
stojantysis
galės
pretenduoti į studijų programą.
2. 1-ame punkte nurodytas reikalavimas
netaikomas stojantiesiems, kurie atitinka
vieną iš šių reikalavimų:
• stoja į Kokybės vadybos“ (I), „Verslo
procesų valdymo“ (I) studijas ir/ar
„Verslo vystymo“ programą/-as ir turi
ne mažesnę nei 1 metų profilinę patirtį
bei pateikia tai įrodančius dokumentus.
• stoja į „Globalaus verslo ir
ekonomikos“ (anglų k.) programą ir turi
ne mažesnę nei 3 metų profilinę patirtį
bei pateikia tai įrodančius dokumentus.
Baigę visų krypčių grupių profesines bakalauro
0,3 * M3 + 0,7 * AS + P
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos,
fakultete.
vadybos, rinkodaros bei pasirenkamųjų
Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį dalykų iš ekonomikos ir verslo ir vadybos
išsilavinimą ir papildomąsias studijas baigę krypčių (žr. Įskaitomų studijų dalykų sąrašą)
kituose universitetuose, į programas gali bei el. būdu pateikti tai įrodančius
pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
papildomosios
studijos
atitinka
Vilniaus bus
pažymėtas
atitikimas
atrankos
universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
fakulteto
reikalavimus
papildomosioms studijų programą.
studijoms.

REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už mokslines publikacijas pagal studijų programą recenzuojamuose leidiniuose; 1 balas už darbo patirtį
pagal studijų programą, į kurią stojama; 1 balas už Cum Laude diplomą.
Dokumentus, įrodančius stojančiojo profilinę patirtį, turėtų pateikti:
Stojant į „Verslo vystymo“ programą: vadovaujamą darbą nacionalinėse ir tarptautinėse verslo organizacijose ir valstybės valdymo
institucijose dirbantys asmenys: organizacijos vadovai, organizacijos padalinių vadovai, verslo vystymo vadovai ar vadybininkai /
specialistai, projektų vadovai.
Stojant į „Verslo procesų valdymo“ (I) programą: vadovaujamą darbą nacionalinėse ir tarptautinėse verslo organizacijose ir valstybės
valdymo institucijose dirbantys asmenys: organizacijos vadovai ar pavaduotojai, organizacijos padalinių vadovai, verslo vystymo
vadovai ar vadybininkai / specialistai, projektų vadovai, įmonės proceso ar procesų savininkai.
Stojant į „Kokybės vadybos“ (I) programą: bendrovių vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai, kokybės tarnybų vadovai ir jų
pavaduotojai, kokybės vadybos specialistai (kokybės vadovas, kokybės auditorius, vadovybės atstovas kokybei ir / ar aplinkosaugai,
kokybės vidaus auditorius, kokybės vadybos sistemų vadovas ir/ar auditorius, GMP/GGP ir GDP/GPP sistemų vadovai ir/ar auditoriai,
kokybės inžinierius, projektų vadovas, procesų vadybininkas, procesų vadovas, naujų produktų kūrimo specialistas, standartizacijos ir
sertifikavimo specialistas, kokybės vadybininkas, kokybės kontrolierius, aplinkosaugos vadybos sistemų vadovas ir/ar auditorius,
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

organizacijos socialinės atsakomybės specialistas; laboratorijos vadovas ar kokybės vadybininkas; ir kiti panašias funkcijas vykdantys
darbuotojai).
Stojant į „Globalaus verslo ir ekonomikos“ (anglų k.) programą: nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose ar organizacijose bei
valstybės ir savivaldybių valdymo institucijose (ministerijose, savivaldybėse ir kitose valstybinėse ar ES institucijose) dirbantys
asmenys: organizacijos vadovai, organizacijos padalinių vadovai, projektų vadovai; įmonių vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai
arba specialistai, kurių darbas susijęs su ekonomikos analize ir verslo strategijos formavimu, planavimu, biudžetavimu.
PASTABA: Asmenims, stojantiems į šias studijų programas, būtina mokėti anglų kalbą.
6211LX017 Strateginis
J01 Ekonomika
0,3 * D + 0,7 * VS + P
informacinių sistemų
L
Verslo ir viešoji vadyba
valdymas
Kitos krypčių grupės
0,3 * D + 0,7 * VS + P
Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos,
vadybos,
apskaitos
ir
audito
bei
pasirenkamųjų dalykų iš verslo ir vadybos
krypčių (žr. Įskaitomų studijų dalykų sąrašą)
ir el. būdu pateikti tai įrodančius
dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
bus
pažymėtas
atitikimas
atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.
Baigę visų krypčių grupių profesines bakalauro
0,3 * M3 + 0,7 * AS + P
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos,
fakultete.
vadybos,
apskaitos
ir
audito
bei
Asmenys,
turintys
aukštąjį
neuniversitetinį pasirenkamųjų dalykų iš verslo ir vadybos
išsilavinimą ir papildomąsias studijas baigę kituose krypčių (žr. Įskaitomų studijų dalykų sąrašą)
universitetuose, į programas gali pretenduoti tik tuo ir el. būdu pateikti tai įrodančius
atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo bus
pažymėtas
atitikimas
atrankos
administravimo
fakulteto
reikalavimus kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
papildomosioms studijoms.
studijų programą.
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už mokslines publikacijas pagal studijų programą recenzuojamuose leidiniuose; 1 balas už darbo patirtį
pagal studijų programą, į kurią stojama; 1 balas už Cum Laude diplomą; 1 balas už stojančiojo turimus pripažintus profesinius
sertifikatus.
PASTABA: Asmenims, stojantiems į „Strateginio informacinių sistemų valdymo“ studijų programą, būtina mokėti anglų kalbą.
6211LX097 Apskaita ir finansų
Visos krypčių grupės
0,3 * D + 0,7 * VS + P
valdymas
Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos,
vadybos,
finansinės
apskaitos
bei
pasirenkamųjų dalykų iš ekonomikos bei
verslo ir vadybos krypčių (žr. Įskaitomų
studijų dalykų sąrašą) ir el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus. Gavus dokumentus,
VU ISAS bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.
Baigę visų krypčių grupių profesines bakalauro
0,4 * M3 + 0,6 * AS + P
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos,
fakultete.
vadybos,
finansinės
apskaitos
bei
Asmenys,
turintys
aukštąjį
neuniversitetinį pasirenkamųjų dalykų iš ekonomikos bei
išsilavinimą ir papildomąsias studijas baigę kituose verslo ir vadybos krypčių (žr. Įskaitomų
universitetuose, į programas gali pretenduoti tik tuo studijų dalykų sąrašą) ir el. būdu pateikti tai
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka
Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo
administravimo
fakulteto
reikalavimus
papildomosioms studijoms.

įrodančius dokumentus. Gavus dokumentus,
VU ISAS bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.

REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už mokslines publikacijas pagal studijų programą recenzuojamuose leidiniuose; 1 balas už ne mažesnę
kaip vienerių metų darbo patirtį pagal studijų programą, į kurią stojama; 1 balas už Cum Laude diplomą.
PASTABA: Asmenims, stojantiems į „Apskaitos ir finansų valdymo“ studijų programą, būtina mokėti anglų kalbą.
6211JX013 Ekonominė analizė
J01 Ekonomika
0,3 * D + 0,7 * VS + P
6211JX016 Valstybės ekonominė
L
Verslo ir viešoji vadyba
politika
Kitos krypčių grupės
0,3 * D + 0,7 * VS + P
1. Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei
20 ECTS kreditų iš mikroekonomikos,
makroekonomikos, ekonometrijos ir
pasirenkamųjų dalykų iš ekonomikos
krypties (žr. Įskaitomų studijų dalykų
sąrašą) ir el. būdu pateikti tai įrodančius
dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams
ir
stojantysis
galės
pretenduoti į studijų programą.
2. 1-ame punkte nurodytas reikalavimas
netaikomas
stojantiesiems,
kurie
pretenduoja į „Valstybės ekonominės
politikos“ programą, turi ne mažesnę nei
3 metų profilinę patirtį ir pateikia tai
įrodančius dokumentus
Baigę visų krypčių grupių profesines bakalauro
0,3 * M3 + 0,7 * AS + P
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo ECTS
kreditų
iš
mikroekonomikos,
fakultete.
makroekonomikos,
ekonometrijos
ir
Asmenys,
turintys
aukštąjį
neuniversitetinį pasirenkamųjų dalykų iš ekonomikos
išsilavinimą ir papildomąsias studijas baigę kituose krypties (žr. Įskaitomų studijų dalykų sąrašą)
universitetuose, į programas gali pretenduoti tik tuo ir el. būdu pateikti tai įrodančius
atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo bus
pažymėtas
atitikimas
atrankos
administravimo
fakulteto
reikalavimus kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
papildomosioms studijoms.
studijų programą.
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai:
Į „Ekonominę analizę“ – 1 balas už ekonomikos mokslines publikacijas recenzuojamuose leidiniuose; 1 balas už darbo patirtį pagal studijų programą,
į kurią stojama; 1 balas už Cum Laude diplomą; 0,5 balo už išklausytą dalyką „Aukštesnioji mikroekonomika“ arba „Industrinė organizacija“; 0,5 balo
už išklausytą dalyką „Aukštesnioji makroekonomika“.
Į „Valstybės ekonominę politiką“ – 1 balas už mokslines publikacijas pagal studijų programą recenzuojamuose leidiniuose; 1 balas už darbo patirtį
pagal studijų programą, į kurią stojama; 1 balas už Cum Laude diplomą.
Dokumentus, įrodančius stojančiojo profilinę patirtį, turėtų pateikti:
Stojant į „Valstybės ekonominės politikos“ programą: nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose ar organizacijose bei valstybės ir savivaldybių
valdymo institucijose (ministerijose, savivaldybėse ir kitose valstybinėse ar ES institucijose) dirbantys asmenys: organizacijos vadovai, organizacijos
padalinių vadovai, projektų vadovai; įmonių vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai arba specialistai, kurių darbas susijęs su ekonomikos analize
ir verslo strategijos formavimu, planavimu, biudžetavimu.
PASTABA: Asmenims, stojantiems į šias studijų programas, būtina mokėti anglų kalbą.
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

6211JX014

Finansai ir
bankininkystė
(lietuvių ir anglų k.)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
01
Ekonomika
L
Verslo ir viešoji vadyba
Kitos krypčių grupės

Baigę visų krypčių grupių profesines bakalauro
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus
universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo
fakultete.
Asmenys,
turintys
aukštąjį
neuniversitetinį
išsilavinimą ir papildomąsias studijas baigę kituose
universitetuose, į programas gali pretenduoti tik tuo
atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka
Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo
administravimo
fakulteto
reikalavimus
papildomosioms studijoms.

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
0,3 * D + 0,7 * VS + P
0,3 * D + 0,7 * VS + P
Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
ECTS
kreditų
iš
mikroekonomikos,
makroekonomikos,
ekonometrijos
ir
pasirenkamųjų dalykų iš ekonomikos bei
verslo ir vadybos krypčių (žr. Įskaitomų
studijų dalykų sąrašą) ir el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus. Gavus dokumentus,
VU ISAS bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.
0,3 * M3 + 0,7 * AS + P
Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
ECTS
kreditų
iš
mikroekonomikos,
makroekonomikos,
ekonometrijos
ir
pasirenkamųjų dalykų iš ekonomikos bei
verslo ir vadybos krypčių (žr. Įskaitomų
studijų dalykų sąrašą) ir el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus. Gavus dokumentus,
VU ISAS bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.

REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai:
Į „Finansus ir bankininkystę“ – 1 balas už mokslines publikacijas pagal studijų programą recenzuojamuose leidiniuose; 1 balas už darbo patirtį
pagal studijų programą, į kurią stojama; 1 balas už už Cum Laude diplomą, 1 balas už išlaikytą CFA (Chartered Financial Analyst) egzaminą.
PASTABA: Asmenims, stojantiems į „Finansų ir bankininkystės“ (lietuvių ir anglų k.) studijų programą, būtina mokėti anglų kalbą.
6211LX024 Rinkodara ir
J01 Ekonomika
0,3 * D + 0,7 * VS + P
integruota
L
Verslo ir viešoji vadyba
komunikacija
Kitos krypčių grupės
0,3 * D + 0,7 * VS + P
(lietuvių ir anglų k.)
Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos, vadybos,
rinkodaros bei pasirenkamųjų dalykų iš
vadybos ir ekonomikos arba kitų su programos
turiniu susijusių socialinių mokslų krypčių (žr.
Įskaitomų studijų dalykų sąrašą) ir el. būdu
pateikti tai įrodančius dokumentus. Gavus
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.
Baigę visų krypčių grupių profesines bakalauro
0,3 * M3 + 0,7 * AS + P
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20
universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos,
fakultete.
vadybos, rinkodaros bei pasirenkamųjų
Asmenys,
turintys
aukštąjį
neuniversitetinį dalykų iš vadybos ir ekonomikos arba kitų su
išsilavinimą ir papildomąsias studijas baigę kituose programos turiniu susijusių socialinių
universitetuose, į programas gali pretenduoti tik tuo mokslų krypčių (žr. Įskaitomų studijų dalykų
atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka sąrašą) ir el. būdu pateikti tai įrodančius
Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS bus
administravimo
fakulteto
reikalavimus pažymėtas atitikimas atrankos kriterijams ir
papildomosioms studijoms.
stojantysis galės pretenduoti į studijų
programą.
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už 2 metų ir/ar didesnę darbo patirtį pagal studijų programą įvairiose įmonėse, organizacijose ir institucijose
dirbantiems asmenims, tiesiogiai vykdantiems su rinkodara, įmonių bei organizacijų komunikacija bei rinkos tyrimais susijusias
funkcijas.
PASTABA: Asmenims, stojantiems į „Rinkodaros ir integruotos komunikacijos“ studijų programą (lietuvių ir anglų k.), būtina
mokėti anglų kalbą.
FILOLOGIJOS FAKULTETAS
6211NX017 Anglistika
N04 Filologija pagal kalbą (anglų filologija)
VS + 2D + P
(kalbotyra) (vykdoma
pagrindinių ir gretutinių studijų
anglų k.)
N01 Lingvistika
VS + 2D + P
Anglistika (literatūra, N02 Literatūrologija
Stojantieji turi mokėti anglų kalbą C1 lygiu
lingvistika, kultūra)
ir el. būdu pateikti tai įrodančius
N03 Klasikinės studijos
(vykdoma anglų k.)
dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
N04 Filologija pagal kalbą
Anglistika (medijų
bus
pažymėtas
atitikimas
atrankos
N05 Vertimas
lingvistika)
kriterijams
ir
stojantysis
galės
pretenduoti
į
N06 Regiono studijos
(vykdoma anglų k.)
studijų
programą.
N07 Kalbos studijos
Kitos krypčių grupės
VS + 2D + P
Stojantieji turi mokėti anglų kalbą C1 lygiu,
būti išklausę 15 kreditų kalbotyros, literatūros
ir (ar) kultūros studijų dalykų ir el. būdu
pateikti tai įrodančius dokumentus. Gavus
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už pranešimą (studentų) mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo populiarinimo
leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos pobūdį. Papildomas balas
pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių.

6211NX021

Dalykinė (teisės)
kalba (vokiečių arba
anglų k.)

Filologija pagal kalbą (anglų filologija)
pagrindinių ir gretutinių studijų
N04 Filologija pagal kalbą
(vokiečių
filologija) pagrindinių ir gretutinių
studijų
Kitos krypčių grupės
N04

VS + D + P

VS + D + P
Stojantieji turi mokėti anglų arba vokiečių kalbą
B2 lygiu ir el. būdu pateikti tai įrodančius
dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS bus
pažymėtas atitikimas atrankos kriterijams ir
stojantysis galės pretenduoti į studijų programą.
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti lietuvių
kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už pranešimą (studentų) mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo populiarinimo
leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos pobūdį. Papildomas balas
pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių.

6211NX018

Klasikinės studijos

Klasikinės studijos (pagrindinių ir
gretutinių studijų)
Kitos krypčių grupės
N03

VS + 2D + P
VS + 2D + P
Stojantieji turi būti išklausę 5 kreditus Klasikinių
studijų krypties dalykų arba atlikti antikinės
kultūros testą ir el. būdu pateikti tai įrodančius
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS bus
pažymėtas atitikimas atrankos kriterijams ir
stojantysis galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už pranešimą (studentų) mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo populiarinimo
leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos pobūdį. Papildomas balas
pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių.

6211NX016

Intermedialios
literatūros studijos

Visos krypčių grupės

VS + 2D + P
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti lietuvių
kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už pranešimą (studentų) mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo populiarinimo
leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos pobūdį. Papildomas balas
pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių.

6211NX020

Semiotika, NL ir I

Visos krypčių grupės

VS + D + P
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti lietuvių
kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už pranešimą (studentų) mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo populiarinimo
leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos pobūdį. Papildomas balas
pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių.

6211NX066

Šiaurės Europos
kalbos ir kultūros
(danų, norvegų,
suomių, švedų,
latvių, lenkų arba
vokiečių k.)

N04

N04

N04
N04
N04

Filologija pagal kalbą (skandinavų
filologija) (pagrindinių ir gretutinių
studijų)
Filologija pagal kalbą (vokiečių
filologija) (pagrindinių ir gretutinių
studijų)
Filologija pagal kalbą (lenkų filologija)
(pagrindinių ir gretutinių studijų)
Filologija pagal kalbą (baltų filologija)
Filologija pagal kalbą (lietuvių
filologija) – išklausę bent 15 kreditų
latvių kalbos

Kitos krypčių grupės

VS + 2D + P
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti
lietuvių kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

VS + 2D + P

Stojantieji turi būti išklausę bent 15 kreditų
latvių kalbos ir el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus. Gavus dokumentus,
VU ISAS bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti
lietuvių kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
VS + 2D + P
Stojantieji turi mokėti vieną iš specializacijų
kalbų (danų, norvegų, švedų, suomių, latvių,
lenkų arba vokiečių) B2 lygiu ir el. būdu
pateikti tai įrodančius dokumentus. Gavus
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti
lietuvių kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už pranešimą (studentų) mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo
populiarinimo leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos
pobūdį. Papildomas balas pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių.
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

6211NX013

Kalbotyra: bendroji
kalbotyra
Kalbotyra: taikomoji
kalbotyra

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Visos krypčių grupės
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
Lietuvių filologijos arba Rusų filologijos
papildomųjų
studijų
programą
Vilniaus
universitete
Kalbotyra:
N04 Filologija pagal kalbą (italų filologija)
gretinamoji kalbotyra
pagrindinių ir gretutinių studijų
(italų kalbotyra)
Kitos krypčių grupės
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
Lietuvių filologijos arba Rusų filologijos
papildomųjų
studijų
programą
Vilniaus
universitete

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
VS + D + P
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti
lietuvių kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

VS + D + P
Stojantieji turi mokėti italų kalbą B2 lygiu ir
el. būdu pateikti tai įrodančius dokumentus.
Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti
lietuvių kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už pranešimą (studentų) mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo
populiarinimo leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos
pobūdį. Papildomas balas pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių.
6211NX024 Vertimas (vertimas
N04
Filologija pagal kalbą (anglų filologija)
VS + D + P
raštu, vertimas
pagrindinių studijų
Be pagrindinių studijų metu studijuotos
žodžiu anglų,
pirmosios užsienio (anglų, prancūzų arba
N04
Filologija pagal kalbą (prancūzų
prancūzų, vokiečių
vokiečių) kalbos, stojantieji turi mokėti
filologija) pagrindinių studijų
k.)
antrąją užsienio (anglų, ispanų, italų,
N04
Filologija pagal kalbą (vokiečių
prancūzų, rusų arba vokiečių) kalbą B2
filologija) pagrindinių studijų
lygiu ir el. būdu pateikti tai įrodančius
N05
Vertimas
dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
bus
pažymėtas
atitikimas
atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti
lietuvių kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
Kitos krypčių grupės
VS + D + P
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir Stojantieji turi mokėti dvi užsienio kalbas ir
Lietuvių filologijos arba Rusų filologijos el. būdu pateikti tai įrodančius dokumentus:
papildomųjų
studijų
programą
Vilniaus pirmąją užsienio (anglų, prancūzų arba
vokiečių) kalbą – C1 lygiu; antrąją užsienio
universitete
(anglų, ispanų, italų, prancūzų, rusų arba
vokiečių) kalbą B2 lygiu. Gavus
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.
Užsienio valstybių piliečiai turi mokėti lietuvių
kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 1 balas už pranešimą (studentų) mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame ar mokslo
populiarinimo leidinyje, kultūrinėje ir profesinėje spaudoje. Pranešimo ar straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos
pobūdį. Papildomas balas pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į pranešimų ar straipsnių skaičių.
FILOSOFIJOS FAKULTETAS
6211JX036 Edukacinė ir vaiko
J07 Psichologija
0,5 D + 0,5 VS
psichologija
6211JX039 Klinikinė
J07 Psichologija
0,5 D + 0,5 VS
psichologija
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Valstybinis
kodas
6211JX038
6211JX037

Studijų programa
Organizacinė
psichologija
Sveikatos
psichologija
Teisės psichologija

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

J07

Psichologija

0,5 D + 0,5 VS

J07

Psichologija

0,5 D + 0,5 VS

6211JX035
J07 Psichologija
0,5 D + 0,5 VS
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis.
6211MX018 Edukologija
Visos krypčių grupės
0,5 D + 0,5 VS
Įstojusiems kitų studijų krypčių magistrantams,
neturintiems pagrindinių studijų kompetencijų,
bus sudarytos sąlygos išklausyti trūkstamus
dalykus pagal atskirą Klausytojo sutartį.
Kiekvienu individualiu atveju klausimą apie
kompetencijų trūkumą sprendžia Studijų
programos komitetas.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis.
6211NX029 Filosofija
Visos krypčių grupės
0,5 D + 0,5 VS + P
6211JX026 Socialinė politika
Įstojusiems
kitų
studijų
krypčių
6211JX027 Socialinis darbas
magistrantams, neturintiems pagrindinių
6211JX024 Sociologija
studijų kompetencijų, bus sudarytos sąlygos
išklausyti trūkstamus dalykus pagal atskirą
Klausytojo sutartį. Kiekvienu individualiu
atveju klausimą apie kompetencijų trūkumą
sprendžia Studijų programos komitetas.
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai:
Į „Filosofiją“ – 4 balai baigusiems Filosofijos gretutines studijas (60 kr.); 5 balai turintiems Filosofijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
Į „Socialinę politiką“ – 1 balas turintiems Ekonomikos, Politikos mokslų, Sociologijos, Socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
1 balas baigusiems Socialinės politikos gretutines studijas (60 kr.); 2 balai turintiems Socialinės politikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
Į „Socialinį darbą“ – 3 balai turintiems Socialinės politikos, Socialinės pedagogikos, Psichologijos, Slaugos, Sociologijos bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, Socialinio darbo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį; 5 balai turintiems Socialinio darbo bakalauro
kvalifikacinį laipsnį;
Į „Sociologiją“ – 2 balai turintiems Ekonomikos, Politikos mokslų, Socialinio darbo, Socialinės politikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
4 balai baigusiems Sociologijos gretutines studijas (60 kr.); 5 balai turintiems Sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
6211JX025 Taikomoji ir teorinė
J03 Sociologija
0,3*D + 0,7 * VS + P
kriminologija
Stojantieji turi būti išklausę vieną
Kitos krypčių grupės
Baudžiamosios justicijos dalyką, vieną
Teorinės kriminologijos dalyką, vieną
Socialinių tyrimų metodologijos dalyką,
vieną Delinkventinės psichologijos dalyką
bei el. būdu pateikti tai įrodančius
dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
bus
pažymėtas
atitikimas
atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.
PASTABA: Padalinio priėmimo komisija,
atsižvelgusi į pretendento studijų rezultatus,
siūlys aukščiau išvardytus dalykus išklausyti
pirmaisiais magistrantūros studijų metais, jeigu
jie neišklausyti.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

P – papildomi balai: 0,5 už pranešimą kriminologinėje studentų konferencijoje arba dalyvavimą kriminologinėje olimpiadoje; 0,5 balo
už išklausytą bent vieną Baudžiamosios justicijos dalyką; 0,5 balo už išklausytą bent vieną Teorinės kriminologijos dalyką; 0,5 balo už
išklausytą bent vieną Socialinių tyrimų metodologijos dalyką; 0,5 balo už išklausytą bent vieną Delinkventinės psichologijos dalyką; 1
balas turintiems Cum laude diplomą; 1 balas už mokslinę veiklą (pranešimas mokslinėje konferencijoje arba publikacija moksliniame
leidinyje).
6310MX004 Mokyklos
A
Matematikos mokslai
0,5D + 0,5VS + MV
pedagogika
B01 Informatika
(matematikos,
B03 Programų sistemos
informacinių
C
Fiziniai mokslai
technologijų,
D
Gyvybės mokslai
gamtamokslinio
E
Inžinerijos mokslai
0,5D + 0,5VS + MV
ugdymo sričių
Padalinio priėmimo komisija, atsižvelgusi į
F
Technologijų mokslai
dalykai), profesinės
stojančiojo/-sios ankstesnių universitetinių
pedagoginės studijos
studijų metu išklausytus dalykus, priima
galutinį sprendimą dėl galimybės dalyvauti
priėmimo konkurse ir VU ISAS pažymi
atitikimą atrankos kriterijams, kad
stojantysis galėtų pretenduoti į programą.
Mokyklos
J01 Ekonomika
0,5D + 0,5VS + MV
pedagogika (kalbų,
J02 Politikos mokslai
socialinio ugdymo
J06 Visuomeninė geografija
sričių dalykai),
J07 Psichologija
profesinės
L03 Finansai
pedagoginės studijos N04 Filologija pagal kalbą (Anglų filologija;
Prancūzų filologija; Vokiečių filologija;
Ispanų filologija; Lietuvių filologija;
Lenkų filologija; Rusų filologija;
Skandinavų filologija)
N05 Vertimas
N08 Istorija
N09 Archeologija
N10 Filosofija
L01 Verslas
0,5D + 0,5VS + MV
Padalinio priėmimo komisija, atsižvelgusi į
L02 Vadyba
stojančiojo/-sios ankstesnių universitetinių
N01 Lingvistika
studijų metu išklausytus dalykus, priima
galutinį sprendimą dėl galimybės dalyvauti
priėmimo konkurse ir VU ISAS pažymi
atitikimą atrankos kriterijams, kad
stojantysis galėtų pretenduoti į programą.
Mokyklos
N15 Menotyra
0,5D + 0,5VS + MV
pedagogika (kitų
P01 Dailė
ugdymo sričių
P02 Dizainas
dalykai), profesinės
P07 Medijų menas
pedagoginės studijos
P09 Architektūra
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
MV – motyvacijos vertinimas/motyvacinis laiškas.
6211NX026 Šiuolaikinės Azijos
J
Socialiniai mokslai
VS + D + P
studijos
K
Teisė
L
Verslo ir viešoji vadyba
M
Ugdymo mokslai
N
Humanitariniai mokslai
N06 Regiono studijos (gretutinių studijų)
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Valstybinis
kodas
6211NX026

Studijų programa
Šiuolaikinės Azijos
studijos

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
Kitos krypčių grupės

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
VS + D + P
Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau 30
kreditų apimties Azijos studijų šakos dalykų ir
el. būdu pateikti tai įrodančius dokumentus.
Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,5 balo už pranešimą mokslinėje konferencijoje arba už straipsnį, paskelbtą moksliniame leidinyje. Pranešimo ar
straipsnio tema turi atitikti ketinamos studijuoti programos pobūdį. Papildomas balas pridedamas tik vieną kartą, neatsižvelgiant į
pranešimų ar straipsnių skaičių; 2 balai studijavusiems ne trumpesnį kaip 80 val. vienos iš Azijos kalbų kursą arba ne mažiau kaip 10
ECTS kreditų iš Regiono kultūros studijų krypties Azijos studijų šakos dalykų; 3 balai studijavusiems ne trumpesnį kaip 160 val. vienos
iš Azijos kalbų kursą; 5 balai studijavusiems ne trumpesnį kaip 240 val. vienos iš Azijos kalbų kursą arba baigusiems gretutinių studijų
programą Orientalistikos centre (Azijos ir transkultūrinių studijų institute).
6211NX030 Religijos studijos
Visos krypčių grupės
0,5 D + 0,5 VS
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis.
FIZIKOS FAKULTETAS
6211EX001 Elektronika ir
C
Fiziniai mokslai
VS + 0,5 SD + 0,5 D + P
telekomunikacijų
D02 Genetika
technologijos
D03 Mikrobiologija
(lietuvių / anglų k.)
D04 Molekulinė biologija
6211FX003 Fotonika ir
D05 Biofizika
nanotechnologijos
D06 Biochemija
(lietuvių / anglų k.)
D07 Ekologija
6211CX005 Gyvybės ir cheminė
E02 Bioinžinerija
fizika (lietuvių /
E06 Mechanikos inžinerija
anglų k.)
E08 Elektros inžinerija
6211CX006 Lazerinė fizika ir
E09 Elektronikos inžinerija
optinės technologijos
E11 Chemijos inžinerija
6211FX004 Lazerinė
technologija (lietuvių E13 Energijos inžinerija
F01 Gamtos išteklių technologijos
/ anglų k.)
F03 Medžiagų technologijos
F05 Biotechnologijos
Kitos krypčių grupės
VS + 0,5 SD + 0,5 D + P
Stojantieji turi būti išklausę reikalaujamus studijų
programos dalykus, atlikę baigiamąjį darbą
susijusi su fizikos arba technologijos mokslų
krypties tematika ir el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus. Gavus dokumentus, VU
ISAS bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
SD – studijų programos dalykų (arba keleto jų) aritmetinis vidurkis. SD dalykai: Aukštoji matematika; Bendroji fizika.
P – papildomi balai: po 0,2 balo už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes
nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; 1 balas už straipsnį, paskelbtą
kituose moksliniuose leidiniuose; 2 balai už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; 1 balas baigusiems su „Cum Laude“
diplomu; 2 balai baigusiems su „Magna Cum Laude“ diplomu. Įskaitoma visų papildomų balų suma ne daugiau nei 10 balų.
6211CX008 Teorinė fizika ir
A01 Matematika
VS + 0,5 SD + 0,5 D + P
astrofizika (lietuvių /
A02 Taikomoji matematika
anglų k.)
B
Informatikos mokslai
C
Fiziniai mokslai
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kodas

Studijų programa

6211CX008

Teorinė fizika ir
astrofizika (lietuvių /
anglų k.)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
D02 Genetika
D03 Mikrobiologija
D04 Molekulinė biologija
D05 Biofizika
D06 Biochemija
D07 Ekologija
E02 Bioinžinerija
E06 Mechanikos inžinerija
E08 Elektros inžinerija
E09 Elektronikos inžinerija
E11 Chemijos inžinerija
E13 Energijos inžinerija
F01 Gamtos išteklių technologijos
F03 Medžiagų technologijos
F05 Biotechnologijos
Kitos krypčių grupės

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
VS + 0,5 SD + 0,5 D + P

VS + 0,5 SD + 0,5 D + P
Stojantieji turi būti išklausę reikalaujamus studijų
programos dalykus, atlikę baigiamąjį darbą
susijusi su fizikos arba technologijos mokslų
krypties tematika ir el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus. Gavus dokumentus, VU
ISAS bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
SD – studijų programos dalykų (arba keleto jų) aritmetinis vidurkis. SD dalykai: Aukštoji matematika; Bendroji fizika.
P – papildomi balai: po 0,2 balo už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse
mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; 1 balas už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose
leidiniuose; 2 balai už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; 1 balas baigusiems su „Cum Laude“ diplomu; 2 balai baigusiems
su „Magna Cum Laude“ diplomu. Įskaitoma visų papildomų balų suma ne daugiau nei 10 balų.
GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRAS
6211CX011 Aplinkotyra ir
A
Matematikos mokslai
VS + kD + 2P
aplinkotvarka
B
Informatikos mokslai
C
Fiziniai mokslai
D
Gyvybės mokslai
E
Inžinerijos mokslai
F
Technologijų mokslai
G
Sveikatos mokslai
H
Veterinarijos mokslai
I
Žemės ūkio mokslai
L02 Vadyba
R
Sportas
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
(VS + M3)/2 + kD + 2P
baigę
Vilniaus
universitete
Biologijos
papildomųjų studijų programą
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
k = 2, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 1, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us);
P – papildomi balai: 0,25 balo už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; 0,5 balo už tezes nacionalinėse ar
tarptautinėse mokslinėse konferencijose; 2 balai už straipsnį recenzuojamuose mokslo žurnaluose; už mokslinio darbo projekto arba mokslo
tiriamojo darbo įvertinimą, įrašytą diplomo priedėlį (priedą).
6211DX010 Biochemija (lietuvių
C01 Chemija
SDS + D + 2E
/ anglų k.)
D02 Genetika
D03 Mikrobiologija
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

6211DX010

Biochemija (lietuvių
/ anglų k.)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
D04
D06
E02

Molekulinė biologija
Biochemija
Bioinžinerija

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
SDS + D + 2E

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
E – stojamasis egzaminas/testas/esė;
SDS – studijų programos dalykų (arba keleto jų) svertinis vidurkis. SDS dalykai: Analizinė chemija; Bendroji chemija; Fizikinė chemija;
Organinė chemija; Biochemija; Bioorganinė chemija.
6211DX009 Biofizika (lietuvių /
A
Matematikos mokslai
VS + kD + P
anglų k.)
B01 Informatika
B04 Informatikos inžinerija
C01 Chemija
C02 Fizika
C04 Aplinkotyra
D
Gyvybės mokslai
D02 Genetika (gretutinių studijų)
D04 Molekulinė biologija (gretutinių studijų)
E06 Mechanikos inžinerija
E08 Elektros inžinerija
E09 Elektronikos inžinerija
E11 Chemijos inžinerija
F01 Gamtos išteklių technologijos
F03 Medžiagų technologijos
F05 Biotechnologijos
F06 Maisto technologijos
G
Sveikatos mokslai
H
Veterinarijos mokslai
I
Žemės ūkio mokslai
J07 Psichologija
N10 Filosofija
R
Sportas
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
(VS + M3)/2 + kD + P
baigę Vilniaus universitete Biologijos
papildomųjų studijų programą
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
k = 2, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 1, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us);
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą;
0,2 balo už pranešimą Lietuvos nacionalinėje konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį,
paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose; 2 balai už straipsnį, paskelbtą į WOS ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
6211DX003 Biologinė įvairovė
C04 Aplinkotyra
VS + kD + 2P
C05 Gamtinė geografija
D
Gyvybės mokslai
G06 Reabilitacija
H
Veterinarijos mokslai
I
Žemės ūkio mokslai
M01 Pedagogika (biologijos bakalauras)
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
(VS + M3)/2 + kD + 2P
baigę
Vilniaus
universitete
Biologijos
papildomųjų studijų programą
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kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
k = 2, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 1, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us);
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą;
0,2 balo už pranešimą Lietuvos nacionalinėje konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį,
paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose; 2 balai už straipsnį, paskelbtą į WOS ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
6211DX006 Genetika (lietuvių /
D01 Biologija
kD + SD1
anglų k.)
Tais atvejais, kai dalykas buvo studijuojamas
D02 Genetika (pagrindinių ir gretutinių
daugiau nei vieną semestrą (arba jei
studijų)
pažymys yra apskaičiuojamas iš kelių
D03 Mikrobiologija
užskaitomų dalykų), naudojama pažymio ir
D04 Molekulinė biologija (pagrindinių ir
kreditų paprasto aritmetinio vidurkio
gretutinių studijų)
išraiška. Jeigu stojantysis nėra studijavęs
D05 Biofizika
reikalaujamo dalyko, į formulę įrašomas šio
D06 Biochemija
dalyko įvertinimas, lygus 0.
F05 Biotechnologijos
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
kD + SD1
baigę
Vilniaus
universitete
Biologijos Jeigu
stojantysis
nėra
studijavęs
papildomųjų studijų programą
reikalaujamo dalyko, jis negali pretenduoti į
šią programą.
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
SD1 – Studijų programos dalykų vidurkis, apskaičiuojamas pagal formulę: SD1=2(D1*ksv1+D2*ksv2+D3*ksv3)/5; D1 – genetikos
pagrindai (genetika), pažymys; D2 – Bioinformatika, pažymys; D3 – Ląstelės biologija, pažymys; ksv–svertinis koeficientas: 0,1 x
dalyko apimtis kreditais. Tais atvejais, kai dalykas buvo studijuojamas daugiau nei vieną semestrą (arba jei pažymys yra apskaičiuojamas
iš kelių užskaitomų dalykų), naudojama pažymio ir kreditų paprasto aritmetinio vidurkio išraiška.
k = 1, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 0,5, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us).
6211DX007 Mikrobiologija
C01 Chemija
VS + kD + P
C04 Aplinkotyra
D01 Biologija
D02 Genetika (gretutinių ir pagrind. studijų)
D03 Mikrobiologija
D04 Molekulinė biologija
D05 Biofizika
D06 Biochemija
E11 Chemijos inžinerija
F05 Biotechnologijos
F06 Maisto technologijos
H
Veterinarijos mokslai
E03 Aplinkos inžinerija
E02 Bioinžinerija
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
(VS + M3)/2 + kD + P
baigę
Vilniaus
universitete
Biologijos
papildomųjų studijų programą
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
k = 2, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 1, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us);
P – papildomi balai: 0,2 balo už stendinį pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 0,5 balo už žodinį pranešimą tarptautinėje
konferencijoje; 1 balas už dalyvavimą SMTP projektuose; 1 balas už straipsnį, paskelbtą recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose; 2
balai už straipsnį, paskelbtą į WOS ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
6211DX008 Molekulinė biologija D02 Genetika
SD + D
(lietuvių / anglų k.)
5
D03 Mikrobiologija
D04 Molekulinė biologija (gretutinių ir
pagrindinių studijų)
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kodas

Studijų programa

6211DX008

Molekulinė biologija
(lietuvių / anglų k.)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
D05
D06

Biofizika
Biochemija

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
SD + D
5

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
SD – studijų programos dalykų (arba keleto jų) aritmetinis vidurkis. SD dalykai: Molekulinė biologija; Biochemija; Ląstelės biologija;
Genetikos pagrindai.
6211FX021 Molekulinė
A
Matematikos mokslai
V + MV + D
biotechnologija
B01 Informatika
(anglų k.)
B04 Informatikos inžinerija
C01 Chemija
C02 Fizika
D
Gyvybės mokslai
E11 Chemijos inžinerija
F01 Gamtos išteklių technologijos
F02 Polimerų ir tekstilės technologijos
F03 Medžiagų technologijos
F04 Jūrų technologijos
F05 Biotechnologijos
F06 Maisto technologijos
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
V – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, aritmetinis vidurkis;
MV – motyvacijos vertinimas/motyvacinis laiškas.
Pastaba: stojantieji turi pateikti mokslininko rekomendaciją ir motyvacinį laišką adresu info@gmc.vu.lt ne vėliau kaip 24 val. iki
motyvacinio pokalbio datos. Motyvacinio pokalbio svarbiausi kriterijai yra programos pasirinkimo veiksniai, perspektyvi profesinio
gyvenimo vizija, anglų kalbos žinios.
6211DX004 Neurobiologija
A
Matematikos mokslai
VS + kD + P
(lietuvių / anglų k.)
B01 Informatika
C01 Chemija
C02 Fizika
D
Gyvybės mokslai
E02 Bioinžinerija
G
Sveikatos mokslai
H
Veterinarijos mokslai
I
Žemės ūkio mokslai
J03 Sociologija
J04 Socialinis darbas
J05 Antropologija
J07 Psichologija
M
Ugdymo mokslai
N10 Filosofija
R
Sportas
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę
(VS + M3)/2 + kD + P
Vilniaus universitete Biologijos papildomųjų studijų
programą
Reabilitacijos krypties, baigę pirmosios pakopos
studijas kolegijoje ir papildomas bakalauro ištęstines
studijas ergoterapijos ar kineziterapijos programą
Vilniaus universitete
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
k = 2, jei asmuo yra apgynęs baigiamąjį darbą; k = 1, jei asmuo yra išlaikęs baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us);
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą;
0,2 balo už pranešimą Lietuvos nacionalinėje konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį,
paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose; 2 balai už straipsnį, paskelbtą į WOS ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
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kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

ISTORIJOS FAKULTETAS
C05 Gamtinė geografija
VS + D + P
J
Socialiniai mokslai
K
Teisė
L
Verslo ir viešoji vadyba
M
Ugdymo mokslai
N
Humanitariniai mokslai
REIKŠMĖS: D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną individualiai Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje
pristatytą darbą; 0,2 balo už individualų pranešimą Lietuvos respublikinėje mokslinėje konferencijoje; 0,3 balo už individualų pranešimą
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje; 5 balai turintiems pirmosios pakopos archeologijos universitetinį išsilavinimą.
6211NX027 Istorija
C05 Gamtinė geografija
VS + D + P
J
Socialiniai mokslai
K
Teisė
L
Verslo ir viešoji vadyba
M
Ugdymo mokslai
N
Humanitariniai mokslai
P
Menai
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną individualiai Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje
pristatytą darbą; 0,2 balo už individualų pranešimą Lietuvos respublikinėje mokslinėje konferencijoje; 0,3 balo už individualų pranešimą
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje.
6211NX058 Paveldosauga
C05 Gamtinė geografija
VS + D + P
J
Socialiniai mokslai
K
Teisė
L
Verslo ir viešoji vadyba
M
Ugdymo mokslai
N
Humanitariniai mokslai
P
Menai
Kitų sričių (visų krypčių) asmenys, dirbantys
VS + D + P
Stojantieji turi dirbti paveldosaugos srityje ir el.
paveldosaugos srityje
6211NX028

Archeologija

būdu pateikti tai įrodančius dokumentus. Gavus
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas atitikimas
atrankos kriterijams ir stojantysis galės
pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną individualiai Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje
pristatytą darbą; 0,2 balo už individualų pranešimą Lietuvos respublikinėje mokslinėje konferencijoje; 0,3 balo už individualų pranešimą
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje.
KAUNO FAKULTETAS
6211NX025 Audiovizualinis
M01 Pedagogika (Anglų filologija)
VS + 2D + P
vertimas
N04 Filologija pagal kalbą (Anglų filologija) Be pagrindinių studijų metu studijuotos pirmosios
užsienio (anglų) kalbos, stojantieji turi mokėti
(pagrindinių ir gretutinių studijų)
antrąją užsienio (prancūzų, rusų, švedų arba
N05 Vertimas (pagrindinių ir gretutinių
vokiečių) kalbą B1 lygiu ir el. būdu pateikti tai
studijų)
įrodančius dokumentus. Gavus dokumentus, VU
ISAS bus pažymėtas atitikimas atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.
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Valstybinis
kodas
6211NX025

Studijų programa
Audiovizualinis
vertimas

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
N01 Lingvistika
N03 Klasikinės studijos
N06 Regiono studijos
Kitos krypčių grupės

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
VS + 2D + P
Stojantieji turi mokėti dvi užsienio kalbas ir el.
būdu pateikti tai įrodančius dokumentus: pirmąją
užsienio (anglų) kalbą – C1 lygiu; antrąją
užsienio (prancūzų, rusų, švedų arba vokiečių)
kalbą B1 lygiu. Gavus dokumentus, VU ISAS bus
pažymėtas atitikimas atrankos kriterijams ir
stojantysis galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną konferencijoje pristatytą darbą; 0,2 balo už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų
respublikinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; 0,5 balo už tarptautinėse konferencijose perskaitytą mokslinį
pranešimą; 0,5 balo už straipsnį, paskelbtą recenzuojamame moksliniame žurnale; 1 balas už straipsnį, paskelbtą leidiniuose, įtrauktuose
į tarptautines duomenų bazes Clarivate Analytics arba Scopus; 1 balas baigusiems „Audiovizualinio vertimo“ programą.
6211NX022 Lietuvių literatūra ir Visos krypčių grupės
VS + 2D + P
kūrybinis rašymas
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
(VS + M4)/2 + 2D + P
6211NX012 Viešojo diskurso
baigę Vilniaus universitete Lietuvių filologijos
lingvistika
papildomųjų studijų programą
Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo
Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali
pretenduoti į šias programas, jeigu baigtos
papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto
Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms
studijoms.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną konferencijoje pristatytą darbą; 0,2 balo už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų
respublikinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; 0,2 balo už mokslo populiarinimo straipsnį lituanistine
tematika kultūrinėje ir profesinėje spaudoje; 0,5 balo už tarptautinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; 0,5 balo už
straipsnį, paskelbtą recenzuojamame moksliniame žurnale; 1 balas už straipsnį, paskelbtą leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų
bazes Clarivate Analytics arba Scopus.
6211LX023 Marketingas ir
J01 Ekonomika (pagrindinių ir gretutinių
VS + 0,5D + P
pardavimų vadyba
studijų)
6211LX019 Tarptautinio verslo
L
Verslo ir viešoji vadyba (pagrindinių ir
vadyba (anglų k.)
gretutinių studijų)
6211JX104 Tvariųjų finansų
Kitos krypčių grupės
VS + 0,3SDS + 0,2D + P
ekonomika
Skaičiuojant konkursinį balą, stojantiesiems,
neturintiems 20 kreditų dalykų, trūkstamų
kreditų įvertinimas konkursinio balo formulėje
(t. y. skaičiuojant SDS vertę) prilyginamas 0.
Stojantieji trūkstamų kr. dalyką / us privalės
išklausyti I-ojo studijų semestro metu.
Baigę socialinių mokslų srities Verslo ir vadybos
(VS + M2)/2 + (0,5D + 0,5D1)/2 + P
krypčių grupės arba Ekonomikos krypties studijas PASTABA: Tais atvejais, kai nėra
kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete Vadybos papildomųjų studijų baigiamojo egzamino
ir verslo administravimo papildomųjų studijų pažymio (D1), vietoje D1 skaičiuojamas
programą
kolegijos baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo
Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar
laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis (D).
Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali
pretenduoti į šias programas, jeigu baigtos
papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto
Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms
studijoms.
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
D1 – papildomųjų studijų baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis);
M2 – papildomųjų studijų dalykų pažymių, išskyrus baigiamojo egzamino pažymį, svertinis vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
SDS – studijų programos dalykų (arba keleto jų) svertinis vidurkis. SDS dalykai: Ekonomika; Vadyba; Rinkodara; Apskaita; Finansai.
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną konferencijoje pristatytą darbą; 0,2 balo už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų
respublikinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; 0,5 balo už tarptautinėse konferencijose perskaitytą mokslinį
pranešimą; 0,5 balo už straipsnį, paskelbtą recenzuojamame moksliniame žurnale; 1 balas už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose
žurnaluose; 1 balas už ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį pagal studijų programą, į kurią stojama.
6211LX020 Meno vadyba
J01 Ekonomika (pagrindinių ir gretutinių
VS + D + P
studijų)
J03 Sociologija (pagrindinių ir gretutinių
studijų)
J10 Komunikacija (pagrindinių ir gretutinių
studijų)
L
Verslo ir viešoji vadyba (pagrindinių ir
gretutinių studijų)
N06 Regiono studijos (pagrindinių ir
gretutinių studijų)
N08 Istorija (pagrindinių ir gretutinių studijų)
N10 Filosofija (pagrindinių ir gretutinių
studijų)
N12 Paveldo studijos (pagrindinių ir
gretutinių studijų)
N14 Kultūros studijos (pagrindinių ir
gretutinių studijų)
N15 Menotyra (pagrindinių ir gretutinių
studijų)
P
Menai (pagrindinių ir gretutinių studijų)
Kitos krypčių grupės
VS + D + P
Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau kaip
15 kreditų rinkodaros ir/ar vadybos dalykų ir
el. būdu pateikti tai įrodančius dokumentus.
Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
(VS + M2)/2 + D1 + P
baigę Vilniaus universitete Kultūros vadybos arba PASTABA: Tais atvejais, kai nėra
Vadybos ir verslo administravimo papildomųjų papildomųjų studijų baigiamojo egzamino
studijų programą
pažymio (D1), vietoje D1 skaičiuojamas
Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį kolegijos baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo
laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar
Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis (D).
pretenduoti į šias programas, jeigu baigtos
papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto
Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms
studijoms.
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
D1 – papildomųjų studijų baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis);
M2 – papildomųjų studijų dalykų pažymių, išskyrus baigiamojo egzamino pažymį, svertinis vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną konferencijoje pristatytą darbą; 0,2 balo už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų
respublikinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; 0,5 balo už tarptautinėse konferencijose perskaitytą mokslinį
pranešimą; 0,5 balo už straipsnį, paskelbtą recenzuojamame moksliniame žurnale; 1 balas už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose
žurnaluose; 1 balas už vadovavimą meno ar kultūros organizacijai; 1 balas už vadybininko pareigas meno ar kultūros organizacijoje; 1 balas už
meno ar kultūros srities projektų ekspertavimą; 1 balas baigusiems „Kultūros vadybos“ programą.
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

6211BX022

Finansų
technologijos
(lietuvių ir anglų k.)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
A
B
E08
E09
J01
L

Matematikos mokslai (pagrindinių ir
gretutinių studijų)
Informatikos mokslai (pagrindinių ir
gretutinių studijų)
Elektros inžinerija
Elektronikos inžinerija
Ekonomika (pagrindinių ir gretutinių
studijų)
Verslo ir viešoji vadyba (pagrindinių ir
gretutinių studijų)

Kitos krypčių grupės
Baigę fizinių mokslų srities Matematikos ir
kompiuterių mokslų krypčių ar Technologijos
mokslų srities Informatikos inžinerijos krypties
studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete
Verslo informatikos papildomųjų studijų
programą.

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
VS + D + P

VS + MV + P
(VS + M4)/2 + D + P

Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo
Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali
pretenduoti į šią programą, jeigu baigtos papildomosios
studijos atitinka Vilniaus universiteto Kauno fakulteto
reikalavimus papildomosioms studijoms.

Baigę Verslo ir vadybos krypčių grupės arba
Ekonomikos krypties studijas kolegijoje ir baigę
Vilniaus universitete Vadybos ir verslo
administravimo papildomųjų studijų programą

(VS + M4)/2 + MV + P

Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo
Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali
pretenduoti į šią programą, jeigu baigtos papildomosios
studijos atitinka Vilniaus universiteto Kauno fakulteto
reikalavimus papildomosioms studijoms.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
MV – motyvacijos vertinimas/motyvacinis laiškas;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną konferencijoje pristatytą darbą; 0,2 balo už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų
respublikinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; 0,5 balo už tarptautinėse konferencijose perskaitytą mokslinį
pranešimą; 0,5 balo už straipsnį, paskelbtą recenzuojamame moksliniame žurnale; 1 balas už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose
žurnaluose; 1 balas už ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį pagal studijų programą, į kurią stojama.
KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
6211JX032 Analitinė žurnalistika Visos krypčių grupės
VS + 2D + P
Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios
AS + 2M4 + P
pakopos studijas kolegijoje bei Komunikacijos ir
informacijos papildomąsias studijas Vilniaus
universitete
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą;
mokslo populiarinimo straipsnį kultūrinėje ir profesinėje spaudoje komunikacijos ir informacijos tematika; 0,2 balai už Universiteto ir kitų Lietuvos
aukštųjų mokyklų nacionalinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą, tarptautinėse studentų mokslinėse konferencijose
perskaitytą mokslinį pranešimą; 0,5 balai už tarptautinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą, straipsnį, paskelbtą moksliniame žurnale; 0,5
balai baigusiems kolegiją bei „Komunikacijos ir informacijos“ 1 metų trukmės papildomąsias studijas; 0,7 balai už pranešimą ar straipsnį, paskelbtą
moksliniuose žurnaluose, įrašytuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą; 1 balas turintiems komunikacijos krypčių grupės
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

universitetinį bakalauro laipsnį; 1 balas už užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose, knygose, knygos skyriuose, užsienio leidyklų leidiniuose
paskelbtą mokslinį straipsnį.

6211JX029
6211JX033
6211JX092
6211JX031
6211JX030

Informacijos sistemų
vadyba
Komunikacijos
mokslai
Medijos ir
skaitmeninė leidyba
Ryšiai su visuomene
Žinių vadyba ir
lyderystė

Visos krypčių grupės
VS + 2D + P
Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios
AS + 2M4 + P
pakopos studijas kolegijoje bei Komunikacijos ir
informacijos papildomąsias studijas Vilniaus
universitete
Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios
VS +2D + P
pakopos studijas kolegijoje ir socialinių bei Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
humanitarinių mokslų krypties papildomąsias kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi
studijas Vilniaus universitete
el. būdu pateikti tai įrodančius dokumentus.
Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mokslinėse konferencijose perskaitytą
mokslinį pranešimą; mokslo populiarinimo straipsnį kultūrinėje ir profesinėje spaudoje komunikacijos ir informacijos tematika; 0,2
balai už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų nacionalinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą,
tarptautinėse studentų mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; 0,5 balai už tarptautinėse konferencijose perskaitytą
mokslinį pranešimą, straipsnį, paskelbtą moksliniame žurnale; 0,5 balai baigusiems kolegiją bei „Komunikacijos ir informacijos“ 1 metų
trukmės papildomąsias studijas; 0,7 balai už pranešimą ar straipsnį, paskelbtą moksliniuose žurnaluose, įrašytuose į Lietuvos mokslo
tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą; 1 balas turintiems komunikacijos krypčių grupės universitetinį bakalauro laipsnį; 1 balas už
užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose, knygose, knygos skyriuose, užsienio leidyklų leidiniuose paskelbtą mokslinį straipsnį.
6211JX034 Tarptautinė
Visos krypčių grupės
VS + 2D + P
komunikacija
Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios
AS + 2M4 + P
(lietuvių / anglų k.)
pakopos studijas kolegijoje bei Komunikacijos ir
informacijos papildomąsias studijas Vilniaus
universitete
Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios
VS + 2D + P
pakopos studijas kolegijoje ir socialinių bei Stojantieji, papildomąsias studijas baigę kitose
humanitarinių mokslų krypties papildomąsias Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi el. būdu
pateikti tai įrodančius dokumentus. Gavus
studijas Vilniaus universitete.
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mokslinėse konferencijose perskaitytą
mokslinį pranešimą; mokslo populiarinimo straipsnį kultūrinėje ir profesinėje spaudoje komunikacijos ir informacijos tematika; 0,2
balai už Universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų nacionalinėse mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą,
tarptautinėse studentų mokslinėse konferencijose perskaitytą mokslinį pranešimą; 0,5 balai už tarptautinėse konferencijose perskaitytą
mokslinį pranešimą, straipsnį, paskelbtą moksliniame žurnale; 0,5 balai baigusiems kolegiją bei „Komunikacijos ir informacijos“ 1 metų
trukmės papildomąsias studijas; 0,7 balai už pranešimą ar straipsnį, paskelbtą moksliniuose žurnaluose, įrašytuose į Lietuvos mokslo
tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą; 1 balas turintiems komunikacijos krypčių grupės universitetinį bakalauro laipsnį; 1 balas už
užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose, knygose, knygos skyriuose, užsienio leidyklų leidiniuose paskelbtą mokslinį straipsnį.
PASTABA: stojantiesiems, baigusiems ne komunikacijos krypčių grupės universitetinių studijų programas, būtina rašyti motyvacinį laišką.
Jame turi būti pristatomi studijų programos pasirinkimą lėmę veiksniai, pasirengimas studijoms, sąsajos su tolesne karjera. Motyvacinis laiškas
turi būti pateiktas el. paštu stojamieji.magistrantura@kf.vu.lt iki Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo į Vilniaus universiteto antrosios
pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programas tvarkaraštyje 2021–2022 studijų metais nurodytos datos. Stojantiesiems į programą
anglų kalba privalomas anglų kalbos mokėjimas (ne žemesnis kaip B2 lygis pagal „BEKM“, įrodytas išlaikius vieną iš tarptautinių egzaminų
– CAE, PET, IELTS, TOEFL IbT, TOEIC, LRN, IELCA ar kt., reikalavimas netaikomas tiems, kurie bakalauro studijose studijavo anglų kalba
arba ši kalba yra jų gimtoji), į programą anglų kalba priimami tik tokie studentai, kurie yra rengę baigiamąjį rašto darbą.
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Valstybinis
kodas
6211AX004

6211AX003

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
Modeliavimas ir
Visos krypčių grupės
duomenų analizė
(anglų k.)
Finansų ir draudimo
matematika (lietuvių
/ anglų k.)

MV + VS + P

REIKŠMĖS:
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
MV – motyvacijos vertinimas/motyvacinis laiškas;
P – papildomi balai: 0,5 balo už tezes, parengtas ir paskelbtas arba priimtas spausdinti tarptautinėje konferencijoje, susijusioje su
matematika ar informatika; 1 balas už straipsnį, paskelbtą referuojamuose moksliniuose leidiniuose; 1 balas už straipsnį, paskelbtą į ISI
sąrašus, įtrauktuose žurnaluose.
6211BX003 Informatika (lietuvių Visos krypčių grupės
E + VS + P
/ anglų k.)
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
baigę
Vilniaus
universitete
Informatikos
papildomųjų studijų programą
REIKŠMĖS:
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
E – stojamasis egzaminas / testas / esė;
P – papildomi balai: 0,5 balo už tezes, parengtas ir paskelbtas arba priimtas spausdinti tarptautinėje konferencijoje, susijusioje su
matematika ar informatika; 1 balas už straipsnį, paskelbtą referuojamuose moksliniuose leidiniuose; 1 balas už straipsnį, paskelbtą į ISI
sąrašus, įtrauktuose žurnaluose.
6211BX004 Kompiuterinis
A
Matematikos mokslai
MV1 + VS + P
modeliavimas
B
Informatikos mokslai
(lietuvių / anglų k.)
C
Fiziniai mokslai
E
Inžinerijos mokslai
F
Technologijų mokslai
D
Gyvybės mokslai
1,5 MV1 + 0,25 VS + 0,25 M4 + P
G
Sveikatos mokslai
H
Veterinarijos mokslai
I
Žemės ūkio mokslai
J
Socialiniai mokslai
K
Teisė
L
Verslo ir viešoji vadyba
M
Ugdymo mokslai
N
Humanitariniai mokslai
R
Sportas
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
1,5 MV1 + 0,5 M4 + P
baigę
Vilniaus
universitete
Informatikos
papildomųjų studijų programą
REIKŠMĖS:
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
MV1 – motyvacinė esė ir motyvacinio pokalbio vertinimas. Motyvacinė esė (2000-3500 ženklų) turi būti atsiųsta adresu
konsultavimas@mif.vu.lt ne vėliau nei likus 24 val. iki motyvacinio pokalbio datos.
P – papildomi balai: 0,5 balo už tezes, parengtas ir paskelbtas arba priimtas spausdinti tarptautinėje konferencijoje, susijusioje su
matematika ar informatika; 1 balas už straipsnį, paskelbtą referuojamuose moksliniuose leidiniuose; 1 balas už straipsnį, paskelbtą į ISI
sąrašus, įtrauktuose žurnaluose.
6211AX002 Matematika (lietuvių Visos krypčių grupės
AS + P
/ anglų k.)
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,5 balo už tezes, parengtas ir paskelbtas arba priimtas spausdinti tarptautinėje konferencijoje, susijusioje su
matematika ar informatika; 1 balas už straipsnį, paskelbtą referuojamuose moksliniuose leidiniuose; 1 balas už straipsnį, paskelbtą į
ISI sąrašus, įtrauktuose žurnaluose.

26
Valstybinis
kodas
6211BX006

Studijų programa
Programų sistemos
(anglų k.)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
Visos krypčių grupės
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
baigę
Vilniaus
universitete
Informatikos
papildomųjų studijų programą

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
2E + (VS + D)/2 + P

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
E – stojamasis egzaminas/testas/esė;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,5 balo už tezes, parengtas ir paskelbtas arba priimtas spausdinti tarptautinėje konferencijoje, susijusioje su
matematika ar informatika; 1 balas už straipsnį, paskelbtą referuojamuose moksliniuose leidiniuose; 1 balas už straipsnį, paskelbtą į ISI
sąrašus, įtrauktuose žurnaluose.
MEDICINOS FAKULTETAS
6211GX025 Išplėstinės praktikos
G08 Slauga ir akušerija
V+D+P
slauga
Kitos krypčių grupės
V+D+P
Stojantieji turi būti įgiję bendrosios
praktikos slaugytojo kvalifikaciją ir el. būdu
pateikti tai įrodančius dokumentus. Gavus
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.
G08 Slauga ir akušerija (baigę kolegiją ir
A + M3 + P
papildomąsias Slaugos studijas Lietuvos Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
Respublikos universitetuose)
kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi
Asmenys,
turintys
aukštąjį el. būdu pateikti tai įrodančius dokumentus.
neuniversitetinį
išsilavinimą
ir Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
papildomąsias studijas baigę kituose atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
universitetuose,
į
programą
gali galės pretenduoti į studijų programą.
pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
papildomosios studijos atitinka Vilniaus
universiteto
Medicinos
fakulteto
reikalavimus papildomosioms studijoms
ir galėtų būti joms prilygintos.
REIKŠMĖS:
A – diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
V– diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, aritmetinis vidurkis;
M3 – papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą
(jeigu darbą parengė keli asmenys, nurodytas balas dalijamas iš asmenų skaičiaus); 0,2 balo už pranešimą Lietuvos respublikinėje
konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį, paskelbtą Lietuvos biomedicininiuose
moksliniuose žurnaluose; 2 balai už straipsnius, paskelbtus į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
6211GX014 Medicinos biologija
D01 Biologija
A+D+P
D04 Molekulinė biologija
D05 Biofizika
D06 Biochemija
G04 Visuomenės sveikata
G09 Medicinos technologijos
D03 Mikrobiologija
D02 Genetika
F05 Biotechnologijos
Baigę medicinos technologijų krypties pirmosios
pakopos studijas kolegijoje ir Biologijos
papildomųjų
studijų
programą
Vilniaus
universitete
REIKŠMĖS:
A – diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą (jeigu
darbą parengė keli asmenys, nurodytas balas dalijamas iš asmenų skaičiaus); 0,1 balo už dalyvavimą Lietuvos mokslų tarybos organizuojamose
vasaros praktikose, jei buvo parengta ataskaita; 0,2 balo už pranešimą Lietuvos respublikinėje konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą
tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį, paskelbtą Lietuvos biomedicininiuose moksliniuose žurnaluose; 2 balai už straipsnius,
paskelbtus į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; 5 balai turintiems Biologijos, Molekulinės biologijos, Biofizikos, Biochemijos, Visuomenės
sveikatos, Mikrobiologijos, Genetikos, Biotechnologijų universitetinį bakalauro laipsnį.

6211GX015

Medicinos genetika

D01
D04
D05
D06
D02
D03
G09
F05

Biologija

A+D+P

Molekulinė biologija
Biofizika
Biochemija

Genetika
Mikrobiologija
Medicinos technologijos
Biotechnologijos

REIKŠMĖS:
A – diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą
(jeigu darbą parengė keli asmenys, nurodytas balas dalijamas iš asmenų skaičiaus); 0,1 balo už dalyvavimą Lietuvos mokslų tarybos
organizuojamose vasaros praktikose, jei buvo parengta ataskaita; 0,2 balo už pranešimą Lietuvos respublikinėje konferencijoje; 0,3 balo
už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį, paskelbtą Lietuvos biomedicininiuose moksliniuose žurnaluose; 2 balai
už straipsnius, paskelbtus į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
6283GX001 Menų terapija
G
Sveikatos mokslai
0,4 (A) + 0,3 (D) + 0,3 (P)
(muzikos terapija)
J07 Psichologija
M01 Pedagogika (Muzikos pedagogika)
N15 Menotyra
P03 Muzika
0,4 (A) + 0,3 (D) + 0,3 (P)
Kitos krypčių grupės
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir Stojantieji turi turėti neformaliuoju būdu įgytų
turintys neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų, kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą (jį atlieka
reikalingų stojant į „Menų terapiją (muzikos MF Menų terapijos studijų programos
specializacijų kuratoriai ir tvirtina studijų
terapiją)“, pripažinimą.
programos komitetas, remiantis iš anksto
patvirtintais kriterijais) bei el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus (dokumentai turi būti
pateikti el. paštu vilmante.aleksiene@lmta.lt iki
birželio 27 d.). Asmeninių kompetencijų aplankas
– stojančiojo surinktų dokumentų rinkinys, kuris
yra pateikiamas įgytų meninių pasiekimų
vertinimui. Aplanką sudaro: gebėjimų, žinių ir
praktinių įgūdžių įrodymai – dalyvavimo
formaliuose ar neformaliuose muzikos ar muzikos
terapijos
mokymuose,
seminaruose,
praktikumuose ir/arba praktinės muzikavimo
patirties pažymėjimai/paliudijimai ir šiuos
įrodymus lydintys komentarai (po 8–10 sakinių).
Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
A – diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 0,05 balo už išklausytą vieną įvadinės programos „Menas ir sveikata“ modulį (LMTA KKC pažyma) arba rekomenduojamą
modulį atitinkančius mokymus; 0,05 balo už ne trumpesnę kaip 6 mėn. darbo patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis
(darbdavio pažyma) arba už ne mažiau nei 240 val. savanorystės patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (nepelno
siekiančios organizacijos pažyma); 0,1 balo už išklausytus du įvadinės programos „Menas ir sveikata“ modulius (LMTA KKC pažyma) arba
rekomenduojamus modulius atitinkančius mokymus; 0,1 balo už ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos
problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma) arba už ne mažiau kaip 480 val. savanorystės patirtis su sveikatos / raidos / socializacijos problemų
turinčiais asmenimis (nepelno siekiančios organizacijos pažyma); 0,2 balo už ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį su sveikatos / raidos /
socializacijos problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma).
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

6283GX001

Menų terapija (dailės
terapija)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
G
Sveikatos mokslai
J07 Psichologija
M01 Pedagogika (Dailės pedagogika)
N15 Menotyra
P01 Dailė
Kitos krypčių grupės
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
turintys neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų,
reikalingų stojant į „Menų terapiją (dailės
terapiją)“, pripažinimą.

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
0,4 (A) + 0,3 (D) + 0,3 (P),
Stojantieji turi turėti neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą (jį atlieka
MF Menų terapijos studijų programos
specializacijų kuratoriai ir tvirtina studijų
programos komitetas, remiantis iš anksto
patvirtintais kriterijais) bei el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus (dokumentai turi būti
pateikti el. paštu a.brazauskaite@gmail.com iki
birželio 27 d.). Asmeninių kompetencijų aplankas
– tai vizualinės raiškos kūrinių rinkinys,
atspindintis asmeninį poreikį vizualinei kūrybai.
Pristatomi ne mažiau kaip 20 vnt. vizualinės
raiškos kūrinių skaitmeninėse nuotraukose bei
dalyvavimo formaliuose ar neformaliuose dailės
ar dailės terapijos mokymuose, seminaruose,
praktikumuose pažymėjimai.
Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
A – diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 0,05 balo už išklausytą vieną įvadinės programos „Menas ir sveikata“ modulį (LMTA KKC pažyma) arba
rekomenduojamą modulį atitinkančius mokymus; 0,05 balo už ne trumpesnę kaip 6 mėn. darbo patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos
problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma) arba už ne mažiau nei 240 val. savanorystės patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos
problemų turinčiais asmenimis (nepelno siekiančios organizacijos pažyma); 0,1 balo už išklausytus du įvadinės programos „Menas ir sveikata“
modulius (LMTA KKC pažyma) arba rekomenduojamus modulius atitinkančius mokymus; 0,1 balo už ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo
patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma) arba už ne mažiau kaip 480 val. savanorystės
patirtis su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (nepelno siekiančios organizacijos pažyma); 0,2 balo už ne
trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma).
6283GX001 Menų terapija
G
Sveikatos mokslai
0,4 (A) + 0,3 (D) + 0,3 (P)
(šokio–judesio
J07 Psichologija
terapija)
M01 Pedagogika (Šokio pedagogika)
N15 Menotyra
P06 Šokis
Kitos krypčių grupės
0,4 (A) + 0,3 (D) + 0,3 (P)
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir Stojantieji turi turėti neformaliuoju būdu įgytų
turintys neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų, kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą (jį atlieka
reikalingų stojant į „Menų terapiją (šokio-judesio MF Menų terapijos studijų programos
specializacijų kuratoriai ir tvirtina studijų
terapiją)“, pripažinimą.

programos komitetas, remiantis iš anksto
patvirtintais kriterijais) bei el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus (dokumentai turi būti
pateikti el. paštu raimonda.duff@lmta.lt iki
birželio 27 d.). Asmeninių kompetencijų aplankas
– stojančiojo surinktų dokumentų rinkinys, kuris
yra pateikiamas įgytų meninių pasiekimų
vertinimui. Aplanką sudaro: žinių, gebėjimų ir
praktinių įgūdžių įrodymai – dalyvavimo
formaliuose ar neformaliuose šokio ar judesio, ar
kūno terapijos, ar šokio-judesio terapijos
mokymuose, seminaruose, praktikumuose ir/arba
praktinės
šokio-judesio
veiklos
patirties
pažymėjimai /paliudijimai ir šiuos įrodymus
lydintys komentarai (po 8–10 sakinių).
Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
A – diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

P – papildomi balai: 0,05 balo už išklausytą vieną įvadinės programos „Menas ir sveikata“ modulį (LMTA KKC pažyma) arba
rekomenduojamą modulį atitinkančius mokymus; 0,05 balo už ne trumpesnę kaip 6 mėn. darbo patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos
problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma) arba už ne mažiau nei 240 val. savanorystės patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos
problemų turinčiais asmenimis (nepelno siekiančios organizacijos pažyma); 0,1 balo už išklausytus du įvadinės programos „Menas ir sveikata“
modulius (LMTA KKC pažyma) arba rekomenduojamus modulius atitinkančius mokymus; 0,1 balo už ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo
patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma) arba už ne mažiau kaip 480 val. savanorystės
patirtis su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (nepelno siekiančios organizacijos pažyma); 0,2 balo už ne
trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma).

6283GX001

Menų terapija
(dramos terapija)

G
J07
M01
N04

Sveikatos mokslai
Psichologija
Pedagogika (Teatro pedagogika)
Filologija pagal kalbą (Lietuvių
filologija)
N15 Menotyra
P04 Teatras
Kitos krypčių grupės
Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir
turintys neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų,
reikalingų stojant į „Menų terapiją (dramos
terapiją)“, pripažinimą

0,4 (A) + 0,3 (D) + 0,3 (P)

0,4 (A) + 0,3 (D) + 0,3 (P)
Stojantieji turi turėti neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą (jį atlieka
MF Menų terapijos studijų programos
specializacijų kuratoriai ir tvirtina studijų
programos komitetas, remiantis iš anksto
patvirtintais kriterijais) bei el. būdu pateikti tai
įrodančius dokumentus (dokumentai turi būti
pateikti el. paštu violeta.rimkeviciene@lmta.lt iki
birželio 27 d.). Asmeninių kompetencijų aplankas
– stojančiojo surinktų dokumentų rinkinys, kuris
yra pateikiamas įgytų meninių pasiekimų
vertinimui. Aplanką sudaro: žinių, gebėjimų ir
praktinių įgūdžių įrodymai – dalyvavimo
formaliuose ar neformaliuose dramos ar dramos
terapijos
mokymuose,
seminaruose,
praktikumuose ir/arba praktinės teatrinės veiklos
patirties pažymėjimai /paliudijimai ir šiuos
įrodymus lydintys komentarai (po 8–10 sakinių).
Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
A – diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 0,05 balo už išklausytą vieną įvadinės programos „Menas ir sveikata“ modulį (LMTA KKC pažyma) arba
rekomenduojamą modulį atitinkančius mokymus; 0,05 balo už ne trumpesnę kaip 6 mėn. darbo patirtį su sveikatos / raidos /
socializacijos problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma) arba už ne mažiau nei 240 val. savanorystės patirtį su sveikatos /
raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (nepelno siekiančios organizacijos pažyma); 0,1 balo už išklausytus du įvadinės
programos „Menas ir sveikata“ modulius (LMTA KKC pažyma) arba rekomenduojamus modulius atitinkančius mokymus; 0,1 balo už
ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma)
arba už ne mažiau kaip 480 val. savanorystės patirtis su sveikatos / raidos / socializacijos problemų turinčiais asmenimis (nepelno
siekiančios organizacijos pažyma); 0,2 balo už ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį su sveikatos / raidos / socializacijos problemų
turinčiais asmenimis (darbdavio pažyma).
6211GX020 Reabilitacija
G06 Reabilitacija (profesinė kvalifikacija
VS + D + P
kineziterapeutas)
G06 Reabilitacija (profesinė kvalifikacija
ergoterapeutas)
G06

Reabilitacija (baigę kolegiją ir papildomąsias Kineziterapijos studijas Vilniaus
universitete)

G06

Reabilitacija (baigę kolegiją ir
papildomąsias Ergoterapijos studijas
Vilniaus universitete)

AS + M4 + P
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą (jeigu darbą
parengė keli asmenys, nurodytas balas dalijamas iš asmenų skaičiaus); 0,2 balo už pranešimą Lietuvos respublikinėje konferencijoje; 0,25 balo baigus
kineziterapijos arba ergoterapijos bakalauro studijų programą Vilniaus universitete; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už
straipsnį, paskelbtą Lietuvos biomedicininiuose moksliniuose žurnaluose; 2 balai už straipsnius, paskelbtus į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose.
PASTABA: absolventai, pabaigę studijas užsienio universitetuose ir norintys studijuoti VU Reabilitacijos magistro studijų programą, bus vertinami
individualiai VU MF Jungtinio Reabilitacijos studijų programos komiteto narių ar gali stoti iškart į antrosios pakopos studijų programą ar visgi
reikalingos papildomosios Ergoterapijos / Kineziterapijos studijos.

6213GX002

Sistemų biologija
(anglų k.)

A
B01
B04
C01
C02
C04
D
E02
F05
G01
G09

Matematikos mokslai
Informatika
Informatikos inžinerija
Chemija
Fizika
Aplinkotyra
Gyvybės mokslai
Bioinžinerija
Biotechnologijos
Medicina
Medicinos technologijos

0,4V + 0,6D + P

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
V – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, aritmetinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) ar panašų statusą turinčios mokslinės draugijos
būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą (jeigu darbą parengė keli asmenys, nurodytas balas dalijamas iš asmenų skaičiaus);
0,2 balo už pranešimą respublikinėje konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį, paskelbtą
recenzuojamame mokslo žurnale sistemų biologijos tematika; 2 balai už straipsnį, paskelbtą WoS duomenų bazėje įtrauktuose
žurnaluose.
6211GX012 Visuomenės sveikata D01 Biologija
A+D+P
D03 Mikrobiologija
G04 Visuomenės sveikata
G06 Reabilitacija (profesinė kvalifikacija
kineziterapeutas)
G06 Reabilitacija (profesinė kvalifikacija
ergoterapeutas)
G07 Mityba
G08 Slauga ir akušerija
H
Veterinarijos mokslai
J01 Ekonomika
L
Verslo ir viešoji vadyba
R
Sportas
Baigę
visuomenės
sveikatos,
slaugos,
A+D+P
reabilitacijos,
biologijos,
mikrobiologijos, Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
mitybos, ikiklinikinės ir veterinarinės medicinos, kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi
veterinarinės medicinos, sporto, ekonomikos, el. būdu pateikti tai įrodančius dokumentus.
medicinos technologijos krypčių bei verslo ir Gavus dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
vadybos krypčių grupės pirmosios pakopos atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas galės pretenduoti į studijų programą.
Lietuvos Respublikos universitetuose
Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą
ir papildomąsias studijas baigę kituose universitetuose,
į programą gali pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto reikalavimus papildomosioms
studijoms ir galėtų būti joms prilygintos.
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Valstybinis
kodas
6211GX012

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Visuomenės sveikata Baigę visuomenės sveikatos, slaugos, reabilitacijos,
biologijos, mikrobiologijos, mitybos, ikiklinikinės ir
veterinarinės medicinos, veterinarinės medicinos,
sporto, ekonomikos, medicinos technologijos
krypčių bei verslo ir vadybos krypčių grupės
pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir turintys
neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų, reikalingų
stojant į Visuomenės sveikatą, pripažinimą

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
A+D+P
Stojantieji turi turėti neformaliuoju būdu
įgytų kompetencijų įvertinimą ir el. būdu
pateikti tai įrodančius dokumentus. Gavus
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
A – diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
P – papildomi balai: 0,1 balo už kiekvieną Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelyje parengtą ir konferencijoje pristatytą darbą
(jeigu darbą parengė keli asmenys, nurodytas balas dalijamas iš asmenų skaičiaus); 0,2 balo už pranešimą Lietuvos respublikinėje
konferencijoje; 0,3 balo už pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 1 balas už straipsnį, paskelbtą Lietuvos biomedicininiuose
moksliniuose žurnaluose; 2 balai už straipsnius, paskelbtus į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; 5 balai baigusiems Visuomenės
sveikatos universitetines studijas.
ŠIAULIŲ AKADEMIJA
6211MX033 Edukologija,
M
Ugdymo mokslai
AS + D + P
specializacijos:
Kitos krypčių grupės – baigę VU Šiaulių
AS + M4 + P
Švietimo vadyba;
akademijos Edukologijos papildomųjų studijų Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
Vaiko teisių
programą.
kituose universitetuose, į programą gali
apsaugos vadyba
Baigę ugdymo mokslų krypčių grupės profesines pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
bakalauro studijas ir VU Šiaulių akademijos studijos savo turiniu atitinka VU Šiaulių
akademijos Edukologijos papildomųjų
Edukologijos papildomųjų studijų programą.
studijų programą.
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
P – papildomi balai: 0,3 balo skaičiusiems edukologijos, pedagogikos, sociologijos mokslo krypties konferencijose mokslo pranešimus
ir turintiems tai įrodantį dokumentą (pažymėjimą, sertifikatą ir kt.); 0,5 balo turintiems publikaciją kitame mokslo, metodiniame
leidinyje ar universitetų organizuojamų studentų mokslinių darbų konferencijų dalyviams, turintiems atitinkamą publikaciją; 1 balas
baigusiems universitetines pagrindines ugdymo mokslų studijų krypties grupės studijas arba neformaliu būdu išklausiusiems ketinamos
studijuoti magistrantūros studijų programos atitinkamą dalyką; 1 balas turintiems edukologijos, pedagogikos, sociologijos mokslo
krypties publikaciją recenzuojamame periodiniame mokslo leidinyje arba vadovavusiems edukaciniams projektams, jų veikloms,
finansuojamiems pagal Europos Sąjungos ir nacionalines programas; 1 balas bakalauro studijų metu tris semestrus atlikusiems studentų
mokslinę praktiką. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.
6211JX082 Ekonomika (NL ir I)
J01 Ekonomika
AS + D + P
L
Verslo ir viešoji vadyba
Kitos krypčių grupės – baigę VU Šiaulių
AS + M4 + P
akademijos Ekonomikos papildomųjų studijų Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
programą.
kituose universitetuose, į programą gali
Baigę verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės, pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
ekonomikos krypties profesines bakalauro studijas studijos savo turiniu atitinka VU Šiaulių
ir VU Šiaulių akademijos Ekonomikos akademijos Ekonomikos papildomųjų studijų
programą.
papildomųjų studijų programą.
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis.
P – papildomi balai: 0,6 balo turintiems publikaciją (ekonomikos, verslo ir viešosios vadybos kryptyje) kitame mokslo leidinyje arba
universitetų organizuojamų ekonomikos, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studentų mokslinių darbų konferencijų
prizininkams (1–3 vietų laimėtojams); 1 balas turintiems mokslo publikaciją (ekonomikos, verslo ir viešosios vadybos kryptyje)
recenzuojamame periodiniame mokslo leidinyje. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.
6213DX002 Gamtinių sistemų
D
Gyvybės mokslai
A+D+P
valdymas (lietuvių ir
C
Fiziniai mokslai
anglų k.)
H
Veterinarijos mokslai
I
Žemės ūkio mokslai

32
Valstybinis
kodas

Studijų programa

6213DX002

Gamtinių sistemų
valdymas (lietuvių ir
anglų k.)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
Inžinerijos mokslai
Technologijų mokslai
G
Sveikatos mokslai
R
Sportas
M
Ugdymo mokslai
L02 Vadyba
L07 Viešasis administravimas
L08 Turizmas ir poilsis
P10
Kraštovaizdžio architektūra
Kitos krypčių grupės – baigę VU Šiaulių
akademijos
Gamtinių
sistemų
valdymo
papildomųjų studijų programą.
Baigę profesines bakalauro studijas ir VU Šiaulių
akademijos
Gamtinių
sistemų
valdymo
papildomųjų studijų programą ar VU Biologijos
papildomųjų studijų programą.
E
F

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
A+D+P

A + M4 + P
Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
kituose universitetuose, į programą gali
pretenduoti, jeigu baigtos studijos savo
turiniu atitinka VU Šiaulių akademijos
Gamtinių sistemų valdymo papildomųjų
studijų programą.

REIKŠMĖS:
A – diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis.
P – papildomi balai: 0,25 balo už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; 0,5 balo už kiekvienas tezes
nacionalinėse ar tarptautinėse mokslinėse konferencijose; 0,5 balo baigusiems Vilniaus universiteto biologijos ar gamtinių sistemų
papildomąsias studijas; 0,5 balo už stojančiojo turimus pripažintus profesinius sertifikatus; 1 balas turintiems gyvybės, fizinių, sveikatos,
veterinarijos, žemės ūkio mokslų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį; 1 balas už Cum Laude diplomą; 1 balas už dalyvavimą tarptautinėse
studentų mobilumo programose; 1 balas už savanoriškos veiklos ar darbinę patirtį gamtosaugos ar aplinkosaugos srityse; 1 balas už darbinę
patirtį biologijos, chemijos, geografijos, gamtamokslinio ugdymo ar švietimo srityse; 2 balai už straipsnį recenzuojamuose mokslo žurnaluose;
už mokslinio darbo projekto arba mokslo tiriamojo darbo įvertinimą, įrašytą diplomo priedėlį (priedą).
6211MX034 Kūno kultūros ir
M
Ugdymo mokslai
AS + D + P
sporto edukologija,
R
Sportas
specializacijos:
Kitos krypčių grupės – baigę VU Šiaulių
AS + M4 + P
Sportinio ugdymo
akademijos Kūno kultūros ir sporto edukologijos Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
vadyba; Kūno
papildomųjų studijų programą.
kituose universitetuose, į programą gali
kultūros edukologija; Baigę ugdymo mokslų, sporto krypčių grupių pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
Neįgaliųjų fizinė
profesines bakalauro studijas ir VU Šiaulių studijos savo turiniu atitinka VU Šiaulių
veikla
akademijos Kūno kultūros ir sporto edukologijos akademijos Kūno kultūros ir sporto
edukologijos papildomųjų studijų programą.
papildomųjų studijų programą.
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis.
P – papildomi balai: 0,2 balo turintiems sporto pasiekimų ir pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus; 0,3 balo skaičiusiems edukologijos,
pedagogikos krypties ar sporto studijų krypties grupės konferencijose mokslo pranešimus ir turintiems tai įrodantį dokumentą (pažymėjimą,
sertifikatą ir kt.); 0,5 balo turintiems publikaciją mokslo, metodiniame leidinyje ar universitetų organizuojamų studentų mokslinių darbų
konferencijų dalyviams, turintiems atitinkamą publikaciją; 1 balas turintiems edukologijos, pedagogikos krypties ar sporto studijų krypties
grupės publikaciją recenzuojamame periodiniame mokslo leidinyje arba vadovavusiems edukaciniams, kūno kultūros ir sporto projektams, jų
veikloms, finansuojamiems pagal Europos Sąjungos ir nacionalines programas, ir pateikusiems darbo santykius įrodantį pažymėjimą; 1 balas
atlikusiems studentų mokslinę praktiką bakalauro studijų metu tris semestrus; 1 balas turintiems 1 metų darbo patirties kūno kultūros ir (ar)
sporto srityse ir pateikusiems tai įrodančius dokumentus. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.
6211AX010 Matematika,
A
Matematikos mokslai
AS + D + P
specializacija:
Kitos krypčių grupės – baigę VU Šiaulių
AS + M4 + P
Didžiųjų duomenų
akademijos Matematikos papildomųjų studijų Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
analitika
programą.
kituose universitetuose, į programą gali
Baigę informatikos, inžinerijos, technologijų, pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
fizinių krypčių grupių profesines bakalauro studijos savo turiniu atitinka VU Šiaulių
Matematikos
papildomųjų
studijas ir VU Šiaulių akademijos Matematikos akademijos
studijų programą.
papildomųjų studijų programą.

33
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis.
P – papildomi balai: 0,5 balo skaičiusiems pranešimą mokslinėje konferencijoje; 0,5 balo turintiems matematikos mokslo krypties
publikaciją kitame mokslo leidinyje; 1 balas turintiems matematikos mokslo krypties publikaciją recenzuojamame mokslo leidinyje; 1
balas baigusiems matematikos mokslų studijų krypčių grupės programą. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.
6211MX029 Muzikos pedagogika
M
Ugdymo mokslai
AS + D + P
P03 Muzika
Kitos krypčių grupės – baigę VU Šiaulių
AS + M4 + P
akademijos Muzikos pedagogikos papildomųjų Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
studijų programą.
kituose universitetuose, į programą gali
Baigę ugdymo mokslų krypčių grupės, muzikos pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
krypties profesines bakalauro studijas ir VU studijos savo turiniu atitinka VU Šiaulių
Muzikos
pedagogikos
Šiaulių akademijoje Muzikos pedagogikos akademijos
papildomųjų studijų programą.
papildomųjų studijų programą.
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis.
P – papildomi balai: 0,5 balo turintiems publikaciją mokslo darbų leidinyje (periodiniame žurnale, konferencijos darbų leidinyje ar kt.),
dalyvavusiems tarptautiniuose ar nacionaliniuose edukaciniuose arba meniniuose projektuose; 0,5 balo skaičiusiems pedagogikos, muzikos
pedagogikos ar muzikologijos konferencijose pranešimus ir turintiems tai įrodantį dokumentą (pažymėjimą, sertifikatą ir kt.); 0,5 turintiems
dalyvavimą meninėje / koncertinėje veikloje patvirtinantį dokumentą; 0,5 balo ne mažiau kaip vienus metus vadovaujantiems meno
kolektyvams. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.
6281JX006 Socialinis darbas
J04 Socialinis darbas
AS + D + P
G08 Slauga ir akušerija
AS + M4 + P
J03 Sociologija
Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
J07 Psichologija
kituose universitetuose, į programą gali
L
Verslas ir viešoji vadyba
pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
M
Ugdymo mokslai – baigę VU Šiaulių studijos savo turiniu atitinka VU Šiaulių
akademijos
Socialinio
darbo akademijos Socialinio darbo papildomųjų
papildomųjų studijų programą.
studijų programą.
Baigę socialinio darbo krypties profesines bakalauro
studijas ir VU Šiaulių akademijos Socialinio darbo
papildomųjų studijų programą.
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis.
P – papildomi balai: 0,3 balo už skaitytą pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 0,5 balo už mokslo straipsnį, publikuotą mokslo duomenų
bazių leidinyje. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.
6211MX030 Specialioji
6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija
AS + D + P
pedagogika,
specializacija:
Logopedija
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis.
P – papildomi balai: 0,3 balo dalyvaujantiems ar dalyvavusiems savanorystės su asmenimis, turinčiais negalią, veiklose; 0,3 balo skaičiusiems
ugdymo (edukologijos, pedagogikos) mokslų krypties konferencijose mokslo pranešimus ir turintiems tai įrodantį dokumentą (pažymėjimą,
sertifikatą ir kt.); 0,3 balo skaičiusiems švietimo ir ugdymo krypties konferencijose mokslo pranešimus ir turintiems tai įrodantį dokumentą
(pažymėjimą, sertifikatą ir kt.); 0,5 balo turintiems publikaciją mokslo, metodiniame leidinyje; 1 balas turintiems edukologijos, pedagogikos,
sociologijos mokslo krypties publikaciją recenzuojamame periodiniame mokslo leidinyje ar vadovavusiems edukaciniams projektams, jų
veikloms pagal Europos Sąjungos ir nacionalines programas ir pateikusiems darbo santykius įrodantį pažymėjimą; 1 balas bakalauro studijų
metu tris semestrus atlikusiems studentų mokslinę praktiką. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.
6211LX077 Vadyba (NL ir I)
J01 Ekonomika
AS + D + P
L
Verslo ir viešoji vadyba
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Valstybinis
kodas
6211LX077

Studijų programa
Vadyba (NL ir I)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai

Kitos krypčių grupės – baigę VU Šiaulių
akademijos Vadybos papildomųjų studijų
programą.
Baigę verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės,
ekonomikos krypties profesines bakalauro studijas ir
VU Šiaulių akademijos Vadybos papildomųjų
studijų programą.

Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
kituose universitetuose, į programą gali
pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos studijos
savo turiniu atitinka VU Šiaulių akademijos
Vadybos papildomųjų studijų programą.

AS + M4 + P

REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis.
P – papildomi balai: 0,6 balai turintiems publikaciją (ekonomikos, verslo ir viešosios vadybos kryptyje) kitame mokslo leidinyje arba
universitetų organizuojamų ekonomikos, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studentų mokslinių darbų konferencijų
prizininkams (1–3 vietų laimėtojams); 1 balas turintiems mokslo publikaciją (ekonomikos, verslo ir viešosios vadybos kryptyje)
recenzuojamame periodiniame mokslo leidinyje. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.
6211LX078 Viešasis valdymas
J01 Ekonomika
AS + D + P
(NL ir I)
J02 Politikos mokslai
J03 Sociologija
J04 Socialinis darbas
J08 Visuomenės saugumas
J10 Komunikacija
K
Teisė
L
Verslo ir viešoji vadyba
M02 Edukologija
Kitos krypčių grupės – baigę VU Šiaulių akademijos
AS + M4 + P
Viešojo valdymo papildomųjų studijų programą.
Stojantieji, papildomąsias studijas baigę
Baigę ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, kituose universitetuose, į programą gali
socialinio darbo, visuomenės saugumo, komunikacijos, pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
edukologijos, teisės krypčių, verslo ir viešosios vadybos studijos savo turiniu atitinka VU Šiaulių
studijų krypčių grupių profesines bakalauro studijas ir
akademijos Viešojo valdymo papildomųjų
VU Šiaulių akademijos Viešojo valdymo papildomųjų
studijų programą.
studijų programą.
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis.
P – papildomi balai: 0,6 balo turintiems publikaciją (verslo ir viešosios vadybos, edukologijos, teisės, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos,
socialinio darbo, komunikacijos, visuomenės saugumo kryptyse) kitame mokslo leidinyje arba universitetų organizuojamų verslo ir viešosios vadybos,
teisės, edukologijos, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, komunikacijos, visuomenės saugumo studijų krypčių studentų
mokslinių darbų konferencijų prizininkams (1–3 vietų laimėtojams); 1 balas turintiems mokslo publikaciją (verslo ir viešosios vadybos, teisės,
edukologijos, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, komunikacijos, visuomenės saugumo kryptyse) recenzuojamame
periodiniame mokslo leidinyje. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.

6310MX008 Pedagogika (profesinės pedagoginės
studijos)

A
B
C02
D
E
F
G04
G06
G07
I06
J01
J02
L01
L02
L03

Matematikos mokslai
Informatikos mokslai
Fizika
Gyvybės mokslai
Inžinerijos mokslai
Technologijų mokslai
Visuomenės sveikata
Reabilitacija
Mityba
Maisto studijos
Ekonomika
Politikos mokslai
Verslas
Vadyba
Finansai

0,3AS + 0,2MV + P
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Valstybinis
kodas

Studijų programa

6310MX008 Pedagogika (profesinės pedagoginės
studijos)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
Filologija
pagal
kalbą
(Lietuvių
filologija; Anglų filologija; Vokiečių
filologija)
N08 Istorija
N10 Filosofija
P01 Dailė
P02 Dizainas
P03 Muzika
R
Sportas
Baigę informatikos mokslų (B), inžinerijos
mokslų (E), technologijos mokslų (F), sporto (R)
krypčių grupių, maisto studijų (I06), visuomenės
sveikatos (G04), reabilitacijos (G06), mitybos
(G07), ekonomikos (J01), verslo (L01), vadybos
(L02), finansų (L03), filologijos pagal kalbą
(Anglų filologija; Vokiečių filologija) N04),
dailės (P01), dizaino (P02), muzikos (P03)
krypčių profesines bakalauro studijas kolegijoje
N04

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
0,3AS + 0,2MV + P

REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
MV – motyvacijos vertinimas/motyvacinis laiškas.
P – papildomi balai: 0,2 balo už daro stažą švietimo institucijoje; 0,2 balo už turimą mokyklos arba savivaldybės rekomendaciją.
TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS
6211JX022 Europos studijos
Visos krypčių grupės
AS + D
6211JX018 Politika ir medijos
Visos krypčių grupės
AS + D
6211JX019 Rytų Europos ir Rusi- Visos krypčių grupės
AS + D
jos studijos (anglų k.)
6211JX023 Šiuolaikinės
Visos krypčių grupės
AS + D
politikos studijos
6211JX021 Viešosios politikos
Visos krypčių grupės
AS + D
analizė
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar / ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis.
6211JX020 Tarptautiniai
Visos krypčių grupės
AS + 3E
santykiai ir
diplomatija
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
E – stojamasis egzaminas / testas / esė.
TEISĖS FAKULTETAS
6211KX002 Baudžiamoji justicija
K
Teisė
D + AS
6211KX001 Europos Sąjungos
verslo teisė
6211KX019 Tarptautinė ir Europos teisė (anglų k.)
REIKŠMĖS:
AS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis;
D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis.
VERSLO MOKYKLA
6215LX002 MBA
Visos krypčių grupės
VS*0,3 + D*0,2 + MV*0,5
Antreprenerystė
Stojantieji turi turėti ne trumpesnę kaip trijų
(anglų k.)
metų vadybinio darbo patirtį ir el. būdu
pateikti tai įrodančius dokumentus. Gavus
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.
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Valstybinis
kodas
6215LX002

Studijų programa
MBA
Antreprenerystė
(anglų k.)

Pirmosios pakopos universitetinių studijų
kryptys ir krypčių grupės, kurių studijų
programas baigę asmenys priimami
Baigę visų sričių (visų krypčių) profesines
bakalauro studijas bei papildomąsias studijas
Vilniaus universiteto Verslo mokykloje.
Asmenys,
turintys
aukštąjį
neuniversitetinį
išsilavinimą ir papildomąsias studijas baigę kituose
universitetuose, į programą gali pretenduoti tik tuo
atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka
Vilniaus universiteto Verslo mokyklos reikalavimus
papildomosioms studijoms ir galėtų būti joms
prilygintos.

Konkursinio balo formulė ir
papildomi kriterijai
VS*0,3 + (0,5D+0,5M4)*0,2 + MV*0,5
Stojantieji turi turėti ne trumpesnę kaip trijų
metų vadybinio darbo patirtį ir el. būdu
pateikti tai įrodančius dokumentus. Gavus
dokumentus, VU ISAS bus pažymėtas
atitikimas atrankos kriterijams ir stojantysis
galės pretenduoti į studijų programą.

REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar / ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
MV – motyvacijos vertinimas/motyvacinis laiškas.
6211LX013 Aukštųjų
Visos krypčių grupės
VS*0,3 + D*0,2 + MV*0,5
technologijų verslas
Stojantieji, baigę ne verslo ir viešosios
(anglų k.)
vadybos krypčių grupės ar ne ekonomikos
6211LX026 Skaitmeninė
krypties bakalauro studijas, turi atitikti vieną
rinkodara (lietuvių ir
iš reikalavimų:
anglų k.)
– būti išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų
6211LX028 Tarptautinė projektų
verslo ir/arba ekonomikos dalykų
vadyba (anglų k.)
– turėti ne trumpesnę kaip vienerių metų
6211LX021 Tarptautinio verslo
darbo patirtį su ketinama studijuoti
finansai
programa susijusioje srityje
ir el. būdu pateikti tai įrodančius
dokumentus. Gavus dokumentus, VU ISAS
bus
pažymėtas
atitikimas
atrankos
kriterijams ir stojantysis galės pretenduoti į
studijų programą.
Jei motyvacijos vertinamas < 5, stojantysis
konkurse nedalyvauja.
Baigę visų sričių (visų krypčių) profesines VS*0,3 + (0,5D+0,5M4)*0,2 + MV*0,5
bakalauro studijas bei papildomąsias studijas
Vilniaus universiteto Verslo mokykloje.
Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą ir papildomąsias studijas baigę
kituose universitetuose, į programas gali
pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos
papildomosios
studijos
atitinka
Vilniaus
universiteto Verslo mokyklos reikalavimus
papildomosioms studijoms ir galėtų būti joms
prilygintos.
REIKŠMĖS:
D – baigiamojo darbo ar / ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
M4 – papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar / ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis;
MV – motyvacijos vertinimas / motyvacinis laiškas.

_________________________

