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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
Kiti galimi įskaitomų dalykų
dalyko pavadinimas
pavadinimai
CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETAS
Chemija
Analizinė chemija
cheminė analizė
bendroji ir analizinė chemija
Bendroji chemija
bendroji ir neorganinė chemija
Fizikinė chemija
cheminė termodinamika
Neorganinė chemija
bioneorganinė chemija
cheminė kinetika
neorganinė ir bioneorganinė
chemija
Organinė chemija
−
Polimerų chemija
biotechnologija
gamtinių junginių chemija
bioorganinė ir polimerų chemija
Biochemija
biologinė chemija
biochemijos pagrindai
Kvantinė chemija
biocheminiai metodai
elektronika
Farmacinė chemija*
Analizinė chemija
−
Bendroji chemija
−
Fizikinė chemija
Biologinė fizika
Organinė chemija
Bioorganinė chemija
Biochemija
−
Nanomedžiagų chemija
Analizinė chemija
cheminė analizė
(lietuvių ir anglų k.)
bendroji ir analizinė chemija
Bendroji chemija
bendroji ir neorganinė chemija
Fizikinė chemija
cheminė termodinamika
Neorganinė chemija
bioneorganinė chemija
cheminė kinetika
neorganinė ir bioneorganinė
chemija
Organinė chemija
−
Polimerų chemija
biotechnologija
gamtinių junginių chemija
bioorganinė ir polimerų chemija
Biochemija
biologinė chemija
biochemijos pagrindai
Kvantinė chemija
biocheminiai metodai
elektronika
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
Kiti galimi įskaitomų dalykų
dalyko pavadinimas
pavadinimai
EKONOMIKOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS
Ekonomikos teorija
ekonomikos teorija
Vadybos ir verslo krypčių
grupės programos: Kokybės
(mikroekonomika)
vadyba (lietuvių ir anglų k., ir
ekonomikos teorija
sesijinis tvark.), Žmogiškųjų
(mikroekonomika) II
išteklių valdymas, Verslo
makroekonomika
vystymas (sesijinis tvark.),
ekonominė teorija
Rinkodara ir integruota
ekonomikos teorija
komunikacija (lietuvių ir anglų
ekonominė politika
k.), Tarptautinio verslo vadyba
ekonomikos metodologija
ir ekonomika (anglų k.), Verslo
valstybinis ekonominis
procesų valdymas
reguliavimas
valstybės ir visuomenės raida
valstybės ekonominė politika
mikro - ir makroekonomika
Ekonomikos teorijos įvadas
(mikroekonomika)
ekonomika 1
ekonomika 1+2
ekonomikos teorija
(makroekonomika)
aukštesnioji makroekonomika
aukštoji makroekonomika
aukštesnioji mikroekonomika
makroekonomika: darbo rinka
makroekonominiai modeliai
makroekonomika: augimas,
verslo ciklai ir ekonominė
politika
ekonomikos teorijos pagrindai
ekonominės minties istorija
ekonomikos (nių) teorijų istorija
ekonomikos struktūrų raida
valstybės reguliavimas
valstybės mokesčiai ir
apmokestinimas
Lietuvos ekonominė ir socialinė
raida
Rinkodara
strateginis ir operacinis
marketingas
marketingo pagrindai
marketingo pradmenys
marketingo vadyba
rinkodaros principai
turizmo marketingas
rinkodaros vadyba
tarptautinis marketingas
tarptautinis marketingas ir
lizingas
tarptautinio marketingo
principai
eksporto marketingas
marketingas
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Vadyba

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
rinkodaros valdymas
e - marketingas
rinkodaros strategavimas
prekybos ir paslaugų
marketingas
paslaugų marketingas
firmos vadyba ir marketingas
strateginė rinkodara
skaitmeninė rinkodara
marketingo komunikacija
integruota marketingo
komunikacija
marketingo tyrimai
pramonės marketingas
socialinis marketingas
rinkos tyrimai
rinkodaros valdymo praktika
vadybos teorija ir istorija
vadyba I
vadyba II
vadybos įvadas
vadybos pagrindai
vadybos teorija
organizacijos valdymas
organizacijų valdymo teorijos
lyderystė ir pokyčių vadyba
vadybos teorijos
vadybos teorijų raida
organizacijų vadyba
personalo vadyba
personalo valdymas
verslo strateginis valdymas
vadybos ekonomika
viešoji politika ir vadyba
organizacijų strateginis
vystymas
strateginis valdymas ir
prognozavimas
organizacinė elgsena
ekonomikos, verslo ir vadybos
pagrindai
vadyba ir organizavimas
organizacijų administravimas
įmonių organizavimas ir
valdymas
organizacijų valdymas
kokybės vadyba
strateginė vadyba
strateginis valdymas
lyderystė
tarptautinė vadyba
žmogiškųjų išteklių vadyba
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Pasirenkamieji dalykai iš
vadybos ir ekonomikos
krypčių

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
darnios plėtros strateginis
valdymas
viešasis administravimas
vadybiniai sprendimai
kaštų apskaita
auditas
apskaita
draudimas
apskaita (finansų)
apskaita įmonėje
valdymo apskaita
apskaita ir auditas
apskaitos pagrindai
apskaitos pradmenys
buhalterinė apskaita
finansai ir apskaita
finansai ir buhalterija
finansų ir valdymo apskaita
finansų apskaita
įmonių apskaita
finansų apskaita ir auditas
finansinė apskaita
firmos finansų valdymas
apskaita ir sąskaityba
darbo organizavimas,
normavimas, apmokėjimas
buhalterinės apskaitos teorija
tarptautinė apskaita
verslo mokesčiai
turizmo vadyba
elektroninio verslo strategijos
duomenų bazių valdymas
kaštų apskaita ir valdymo
analizė
gamybos organizavimas ir
planavimas
informacijos išteklių vadyba
informacijos marketingas
informacijos vadyba
informacijos vadybos strategija
informacijos technologijos ir evaldžia
elektroninio verslo
organizavimas
IT valdymas įmonėse
duomenų bazių technologijos
informatika
informatika ir kompiuterių
taikymas
ūkio informatika
kompiuterių įvadas
informacinės technologijos
ekonomikoje ir vadyboje
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
informatika ekonomistams
informacinės technologijos ir
sistemos
informacinės technologijos
informacijos ir komunikacijos
technologijos
informacijos ir komunikacijos
technologijos vadyboje
informacijos technologijos ir
komunikacija
informacijos sistemos ir
socialinių duomenų analizė
skaitmeninės paslaugos
verslo valdymo sistema
informacinės sistemos
informacijos sistemos
informacinės sistemos
transporte
finansų ir verslo informacinės
sistemos
nekilnojamo turto informacinės
sistemos
valdymo informacinės sistemos
ir technologijos
informacinių sistemų sauga
(saugumas)
apskaitos informacinės sistemos
verslo informatika
kompiuterinis sprendimų
modeliavimas
sprendimų derinimo sistemos
ekonominės informacijos
sistemos
kompiuterinių komunikacijų
technologijos
informacinių technologijų
pagrindai
ekonominė informatika
turizmo informacinės ir
rezervavimo sistemos
vadybos informacinės sistemos
informacinės valdymo sistemos
krizių vadyba
švietimo kokybės vertinimas
paslaugų vadyba
personalo valdymas viešame
sektoriuje
programų sistemų projektų
valdymas
reklama ir rėmimas
reklama
rizikos valdymas
smulkaus verslo vadyba
tarptautinis verslas
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
verslo analizė
verslo strateginis planavimas
e-verslo strategijos
verslo valdymas
verslo projektai
verslo planavimas
verslo aplinka
viešųjų institucijų žmogiškųjų
išteklių valdymas
verslo komunikacija (os) ir
derybos
atsiskaitymai užsienio
prekyboje
gamybos technologija ir
valdymas
draudimo rizikos valdymas
konkurencijos teorija
logistika
verslo organizacinės formos
vadovo darbas
verslo vystymas ir valdymas
sociologinių duomenų
kompiuterika ir tyrimų
metodika
organizacijos sociologija ir
psichologija
organizacijos (cinė) kultūra
projektų vadyba
bankininkystė
statistiniai metodai vadyboje
finansai ir bankininkystė
ES bendroji rinka
Europos ekonominės problemos
tarptautiniai finansai ir
investicijos
Europos Sąjungos ekonomika
bankų aktyvų ir pasyvų rizikos
valdymas
tarptautinė ekonomika
tarptautiniai ekonominiai
santykiai
tarptautinio verslo ekonomika
tarptautinė prekybos ekonomika
tarptautinio verslo ekonomika ir
vadyba
finansų sistemos
muitų politika
globalioji ekonomika
tarptautinė ekonomika ir
vertinimas
viešojo sektoriaus finansai ir
biudžetas
mokesčių sistema Lietuvoje
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
pasaulio ūkis
pasaulio ir regionų ekonomika
aplinkos ekonomika
darbo ekonomika
inovacijų valdymas
Europos ekonominės
integracijos pagrindai
turto ekonomika ir vertinimas
žemės ūkio šakų ir produktų
ekonomika
Europos integracija ir užsienio
ekonomikos politika
tarptautinė mainų politika ir
valiutų ekonomika
tarptautinė ir Baltijos regiono
šalių prekyba
socialinių mokslų studijų įvadas
Europos integracija
finansiniai skaičiavimai
finansų ekonomika
finansų ekonomikos modeliai
finansų ir bankų pradmenys
finansų matematika
finansų matematikos modeliai
finansų pagrindai
gerovės ekonomika
valdymo ekonomika
įmonės ekonomikos pradmenys
socialinės apsaugos ekonomika
socialinio sektoriaus ekonomika
socialinės sferos ekonomika
darbo rinkos ekonomika
inovacijų plėtros įvadas
įmonės(ių) ekonomika
investicijų teorija
inovacijos ir investicijos
kainodara ir konkurencija
verslo kokybės ekonomika
pinigai ir kreditas
pinigų politika ir jos priemonės
rizikos teorija
finansų teorija
tarptautinio verslo finansai
tarptautiniai finansai
ūkio statistika
valstybės finansai
viešieji finansai
nekilnojamojo turto vertinimo
pagrindai
mokesčių teorija ir praktika
draudimo ekonomikos pagrindai
ekonomikos ir verslo studijų
įvadas
7

Studijų programa

Strateginis informacinių
sistemų valdymas

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Ekonomikos teorija

Vadyba

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
įmonės (ių) finansai
finansų (inė) analizė
pasaulio ekonomika ir
tarptautiniai santykiai
verslo ekonomika
išteklių ekonomika
ekonomikos teorija
(mikroekonomika)
ekonomikos teorija
(mikroekonomika) II
makroekonomika
ekonominė teorija
ekonomikos teorija
ekonominė politika
ekonomikos metodologija
valstybinis ekonominis
reguliavimas
valstybės ir visuomenės raida
valstybės ekonominė politika
mikro - ir makroekonomika
Ekonomikos teorijos įvadas
(mikroekonomika)
ekonomika 1
ekonomika 1+2
ekonomikos teorija
(makroekonomika)
aukštesnioji makroekonomika
aukštoji makroekonomika
aukštesnioji mikroekonomika
makroekonomika: darbo rinka
makroekonominiai modeliai
makroekonomika: augimas,
verslo ciklai ir ekonominė
politika
ekonomikos teorijos pagrindai
ekonominės minties istorija
ekonomikos (nių) teorijų istorija
ekonomikos struktūrų raida
valstybės reguliavimas
valstybės mokesčiai ir
apmokestinimas
Lietuvos ekonominė ir socialinė
raida
vadybos teorija ir istorija
vadyba I
vadyba II
vadybos įvadas
vadybos pagrindai
vadybos teorija
organizacijos valdymas
organizacijų valdymo teorijos
lyderystė ir pokyčių vadyba
vadybos teorijos
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Apskaita ir auditas

Pasirenkamieji dalykai: iš
verslo ir vadybos krypties

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
vadybos teorijų raida
organizacijų vadyba
personalo vadyba
personalo valdymas
verslo strateginis valdymas
vadybos ekonomika
viešoji politika ir vadyba
organizacijų strateginis
vystymas
strateginis valdymas ir
prognozavimas
organizacinė elgsena
ekonomikos, verslo ir vadybos
pagrindai
vadyba ir organizavimas
organizacijų administravimas
įmonių organizavimas ir
valdymas
organizacijų valdymas
kokybės vadyba
strateginė vadyba
strateginis valdymas
lyderystė
tarptautinė vadyba
žmogiškųjų išteklių vadyba
darnios plėtros strateginis
valdymas
viešasis administravimas
vadybiniai sprendimai
auditas
apskaita
draudimas
apskaita (finansų)
apskaita įmonėje
valdymo apskaita
apskaitos pagrindai
apskaitos pradmenys
buhalterinė apskaita
finansai ir apskaita
finansai ir buhalterija
finansų ir valdymo apskaita
finansų apskaita
įmonių apskaita
finansų apskaita ir auditas
finansinė apskaita
firmos finansų valdymas
apskaita ir sąskaityba
duomenų bazių valdymas
informacijos išteklių vadyba
informacijos vadyba
informacijos vadybos strategija
informacijos technologijos ir evaldžia
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Studijų programa

Ekonomikos krypties
programos:
Finansai ir bankininkystė
(lietuvių ir anglų k.), Europos
ekonominės studijos (lietuvių ir
anglų k.), Ekonominė analizė
(lietuvių ir anglų k.)

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Mikroekonomika

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
IT valdymas įmonėse
duomenų bazių technologijos
informatika ir kompiuterių
taikymas
kompiuterių įvadas
informacinės technologijos
ekonomikoje ir vadyboje
informacinės technologijos ir
sistemos
informacinės technologijos
informacijos ir komunikacijos
technologijos
informacijos ir komunikacijos
technologijos vadyboje
informacijos technologijos ir
komunikacija
informacijos sistemos ir
socialinių duomenų analizė
informacinės sistemos
informacijos sistemos
informacinės sistemos
transporte
finansų ir verslo informacinės
sistemos
nekilnojamo turto informacinės
sistemos
valdymo informacinės sistemos
ir technologijos
apskaitos informacinės sistemos
kompiuterinis sprendimų
modeliavimas
sprendimų derinimo sistemos
ekonominės informacijos
sistemos
kompiuterinių komunikacijų
technologijos
informacinių technologijų
pagrindai
vadybos informacinės sistemos
informacinės valdymo sistemos
ekonomikos teorija
(mikroekonomika)
ekonomikos teorija
(mikroekonomika) II
ekonomikos teorijos pagrindai
ekonomika I
ekonomikos teorija
ekonominė teorija
ekonomikos struktūrų raida
ekonominės minties istorija
ekonomikos (nių) teorijų istorija
ekonomikos teorijos įvadas
(mikroekonomika)
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas
Makroekonomika

Ekonometrija

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
ekonomikos teorija
(makroekonomika)
aukštesnioji makroekonomika
makroekonomika: darbo rinka
mikro – ir makroekonomika
makroekonomika: augimas,
verslo ciklai ir ekonominė
politika
aukštoji makroekonomika
makroekonominiai modeliai
ekonomikos metodologija
valstybinis ekonominis
reguliavimas
valstybės reguliavimas
valstybės mokesčiai ir
apmokestinimas
viešojo sektoriaus ekonomika
monetarinė politika
fiskalinė politika
monetarinis reguliavimas
globali makroekonomika ir
organizacijos
makrofinansai
valstybės finansai
viešieji finansai
viešojo ūkio ekonomika
valstybės mokesčių politika
ekonometrika
ekonometrijos įvadas
kiekybiniai socialinių mokslų
metodai
kiekybiniai metodai
kiekybiniai tyrimai
socialiniuose moksluose
kiekybiniai sprendimų metodai
matematiniai modeliai
ekonomikoje
statistika ir ekonometrija
statistika
ūkio statistika
ekonometrijos pagrindai
matematiniai metodai
ekonomikoje
optimizaciniai metodai
makroekonominė analizė
ekonominių - matematinių
modelių taikymas
makroekonometrija
verslo ir ekonomikos duomenų
matematinė analizė
planavimas ir ekonominė
analizė
matematinė ekonomika
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas
Pasirenkamieji dalykai iš
ekonomikos ir vadybos
krypčių

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
praktinė ekonometrija
tarptautinė ekonomika
tarptautiniai ekonominiai
santykiai
socialinės apsaugos ekonomika
tarptautinio verslo ekonomika
tarptautinė prekybos ekonomika
pasaulio ekonomika ir
tarptautiniai santykiai
tarptautinio verslo ekonomika ir
vadyba
finansų sistemos
įmonės ekonomikos pradmenys
ekonomikos ir verslo studijų
įvadas
muitų politika
inovacijų plėtros įvadas
tarptautinė ir Baltijos regiono
šalių prekyba
globalioji ekonomika
socialinės sferos ekonomika
tarptautinė mainų politika ir
valiutų ekonomika
tarptautinė ekonomika ir
vertinimas
tarptautinio verslo finansai
inovacijų valdymas
statistiniai metodai vadyboje
viešojo sektoriaus finansai ir
biudžetas
mokesčių sistema Lietuvoje
darbo rinkos ekonomika
verslo kokybės ekonomika
pasaulio ūkis
pasaulio ir regionų ekonomika
Europos integracija ir užsienio
ekonomikos politika
tarptautiniai finansai
finansų teorija
įmonės finansai
finansų pagrindai
finansai ir bankininkystė
ES bendroji rinka
Europos ekonominės problemos
tarptautiniai finansai ir
investicijos
Europos Sąjungos ekonomika
bankų aktyvų ir pasyvų rizikos
valdymas
bankininkystė
verslo projektai
draudimo ekonomikos pagrindai
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
nekilnojamo turto vertinimo
pagrindai
Europos integracija
finansiniai skaičiavimai
socialinio sektoriaus ekonomika
finansų ekonomika
finansų ekonomikos modeliai
finansų matematika
finansų matematikos modeliai
finansų (-inė) analizė
gerovės ekonomika
investicijų teorija
darbo ekonomika
aplinkos ekonomika
pinigai ir kreditas
pinigų politika ir jos priemonės
rizikos teorija
Europos ekonominės
integracijos pagrindai
kapitalo rinkos Baltijos jūros
regione
įmonių ekonomika
žemės ūkio šakų ir produktų
ekonomika
turto ekonomika ir vertinimas
darnios plėtros strateginis
valdymas
išteklių ekonomika
mokesčių teorija ir praktika
finansų ir bankų pradmenys
verslo ekonomika
kaštų apskaita
auditas
apskaita ir auditas
draudimas
eksporto marketingas
e-verslo strategijos
įmonės (įmonių) ekonomika
apskaitos pradmenys
buhalterinė apskaita
finansai ir apskaita
finansai ir buhalterija
finansų ir valdymo apskaita
finansų apskaita
įmonių apskaita
finansų apskaita ir auditas
apskaita ir sąskaityba
darbo organizavimas,
normavimas, apmokėjimas
informacijos ir komunikacijos
technologijos
buhalterinės apskaitos teorija
tarptautinė apskaita
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
verslo mokesčiai
turizmo vadyba
elektroninio verslo strategijos
duomenų bazių valdymas
kaštų apskaita ir valdymo
analizė
gamybos organizavimas ir
planavimas
informacijos technologijos ir evaldžia
elektroninio verslo
organizavimas
duomenų bazių technologijos
informacinės technologijos ir
sistemos
informacijos ir komunikacijos
technologijos vadyboje
informatika
skaitmeninės paslaugos
verslo valdymo sistema
informacinės sistemos
informacijos sistemos
informacinės sistemos
transporte
finansų ir verslo informacinės
sistemos
nekilnojamo turto informacinės
sistemos
informacinių sistemų sauga
(saugumas)
apskaitos informacinės sistemos
verslo informatika
kompiuterinis sprendimų
modeliavimas
informacinių technologijų
pagrindai
ekonominė informatika
vadybos informacinės sistemos
informacinės valdymo sistemos
švietimo kokybės vertinimas
rizikos valdymas
tarptautinis verslas
verslo analizė
verslo planavimas
verslo komunikacija ir derybos
atsiskaitymai užsienio
prekyboje
gamybos technologija ir
valdymas
draudimo rizikos valdymas
konkurencijos teorija
verslo organizavimo formos
vadovo darbas
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
verslo vystymas ir valdymas
organizacijos sociologija ir
psichologija
organizacijos (nė) kultūra
projektų vadyba
sociologinių duomenų
kompiuterika ir tyrimų
metodika
Personalo valdymas viešame
(jame) sektoriuje
turizmo informacinės ir
rezervavimo sistemos
valdymo informacinės sistemos
ir technologijos
informacijos sistemos ir
socialinių duomenų analizė
informacijos technologijos ir
komunikacija
informatika ir kompiuterių
taikymas
ūkio informatika
kompiuterių įvadas
informatika ekonomistams
informacinės technologijos
ekonomikoje ir vadyboje
informacijos išteklių vadyba
informacijos marketingas
informacijos vadyba
informacijos vadybos strategija
informacinės technologijos
duomenų bazių valdymo
sistemos
IT valdymas įmonėse
kokybės vadyba
krizių vadyba
marketingas
marketingo tyrimai
organizacijų valdymas
paslaugų vadyba
personalo vadyba
personalo valdymas
programų sistemų kokybės
valdymo įvadas
programų sistemų projektų
valdymas
reklama
rinkodara
logistika
reklama ir rėmimas
smulkaus verslo vadyba
strateginė vadyba
strateginis valdymas
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Studijų programa

Religijos studijos

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
strateginis valdymas ir
prognozavimas
tarptautinis marketingas
verslo aplinka
verslo strateginis planavimas
verslo strateginis valdymas
verslo valdymas
viešųjų institucijų žmogiškųjų
išteklių valdymas
įmonių organizavimas ir
valdymas
verslo aplinkos valdymas
žmogiškųjų išteklių vadyba

FILOSOFIJOS FAKULTETAS
Filosofija
dialogo filosofija: E. Levinas
dialogo filosofija: F.
Rosenzweigas
dialogo filosofija: M. Buberis
E. Husserlio fenomenologija ir
religijos problema
filosofija ir literatūra
filosofija ir literatūrologija
filosofija kaip Vakarų kultūros
fenomenas
filosofija. Religijos filosofija
filosofijos istorija
filosofijos istorijos įvadas
filosofijos įvadas
filosofijos įvadas ir etika
filosofijos įvadas ir privalomai
pasirinktas dalykas
filosofijos įvadas: antikaviduramžiai
filosofijos pagrindai
filosofijos pagrindai ir verslo
filosofija
filosofijos pradmenys
filosofijos seminaras
filosofinė antropologija
filosofinė poetika
filosofinio diskurso problemos
ir perspektyvos
filosofinių tyrimų
metodologijos seminarai
G. Vattimo: nihilizmas ir
sekuliarizacija
mokytojo Eckharto seminaras
nihilizmas ir sekuliarizacija
Ortega Y Gasseto seminaras
politinė filosofija
religijos fenomenologija
religijos filosofija
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Religija ir kultūra

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
religijos filosofija: problemos ir
perspektyvos
religijos filosofijos įvadas
religijos filosofijos seminaras:
šv. Augustinas
S. Kierkegaardo religinė
filosofija
šiuolaikinė krikščioniškoji
filosofija
šiuolaikinė religijos filosofija
šiuolaikinė religijos filosofija:
G. Vattimo
viduramžių filosofijos istorija
XX a. tomistinis atgimimas
ankstyvoji krikščioniškoji
literatūra (I-IVa.)
bažnytinio meno istorija
bažnytinis menas
bendras įvadas į Šv. Raštą
Biblija ir mūsų laikai
biblijinė kultūra
biblijinė lyrika nuo baroko iki
modernizmo
biblinės temos lietuvių
literatūroje
E. Levinas: talmudinės
pamokos
E. Levinas: talmudiniai
skaitiniai
E. Levino skaitiniai
filologinė religinio teksto
analizė
filosofija ir literatūra
filosofija ir literatūrologija
kiniečių filosofija:
konfucionizmo ir budizmo
sąveika
Kinijos filosofija ir religijos
istorija
Kinijos religija ir filosofija
kino filosofija
kino filosofija ir religinis kinas
kinų filosofija ir religija
krikščioniškasis dvasingumas
kultūrų sandūroje
krikščioniškasis socialinis
mokymas
krikščioniškasis socialinis
mokymas: probleminės sritys
krikščioniškoji literatūra
krikščioniškojo meno istorija
krikščionybės istorija
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
kultūrinis ir politinis Lietuvos
sentikių identitetas
literatūra ir teologija
religija ir politika
šiuolaikiniame pasaulyje
religija ir psichologija
religija ir racionalaus
pasirinkimo teorija
religija ir totalitariniai
okupaciniai režimai Lietuvoje
1940-1990 m.
religija ir valstybė
religija ir visuomenė
religija ir visuomenė - įvadas į
Islamą
religija postmoderniame
pasaulyje
religijos problema Franklio
psichologijoje
religijos psichologija
religijos sociologija
religijos studijos
religijotyra
religijų ir konfliktų valdymas
religijų istorija
religinė polemika LDK XVIXVII a.
religinio simbolio filosofinė
interpretacija
religinis kinas
Šv. Rašto tekstologija

Aplinkos ir cheminė fizika
Lazerinė fizika ir optinės
technologijos
Lazerinė technologija,
Medžiagotyra ir puslaidininkių
fizika (anglų k.)
Optoelektronikos medžiagos ir
technologijos
Teorinė fizika ir astrofizika
Telekomunikacijų fizika ir
elektronika

FIZIKOS FAKULTETAS
Aukštoji matematika

Bendroji fizika

matematinė analizė
aukštoji matematika I
aukštoji matematika II
matematika
matematinė (funkcinė) analizė
kietojo kūno fizika
bendroji fizika I
bendroji fizika II
bendroji fizika III
bendroji fizika IV
bendroji fizika V
bendroji fizika VI
branduolinės energetikos
fizikiniai pagrindai
branduolio ir elementariųjų
dalelių fizika
eksperimentinė fizika
eksperimentinė fizika I
eksperimentinė fizika II
18

Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kvantinė mechanika

Biochemija

Genetika

Statistinė fizika
GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRAS
Analizinė chemija
bendroji ir analizinė chemija
cheminė analizė
Bendroji chemija
bendroji ir neorganinė chemija
fizikiniai ir cheminiai metodai
biologijoje
Fizikinė chemija
fizikinė ir koloidų chemija
cheminė termodinamika
Organinė chemija
organinė ir bioorganinė chemija
Biochemija
biochemijos pagrindai
biologinė chemija
Bioorganinė chemija
bioorganinė ir polimerų chemija
gamtinių junginių chemija
Genetikos pagrindai
bendroji genetika
Bioinformatika
Biochemija
bendroji biochemija
biochemijos pagrindai
Molekulinė biologija
Ląstelės biologija

Genetika (baigusiems
Biologijos papildomąsias
studijas)

Genetika
Bioinformatika
Biochemija
Molekulinė biologija
Ląstelės biologija

Molekulinė biologija

Molekulinė biologija
Biochemija
Ląstelės biologija

Genetikos pagrindai

Marketingas ir prekybos vadyba
(lietuvių / anglų k.),
Tarptautinio verslo vadyba
(lietuvių / anglų k.)

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
eksperimentinė fizika III
eksperimentinė fizika IV
eksperimentinė fizika V
elektra ir magnetizmas
mechanika ir termodinamika
optika ir atomo fizika
branduolio fizika
termodinamika
kvantinės mechanikos
pradmenys
statistinės fizikos pradmenys

KAUNO FAKULTETAS
Ekonomika

struktūrinė ląstelės biologija
funkcinė ląstelės biologija
citologija
struktūrinė ląstelės biologija
funkcinė ląstelės biologija
citologija
−
biochemijos pagrindai
ląstelės biofizika
struktūrinė ląstelės biologija
funkcinė ląstelės biologija
citologija
genetika
bendroji genetika
aplinkosaugos ekonomika
darbo ekonomika
darbo rinkos ekonomika
darbo rinkos teorija
19

Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
žemės ūkio ekonomika (ir
politika)
ekonomikos įvadas
ekonomikos ir vadybos teorijos
ekonomikos pagrindai
ekonomikos planavimas
ekonomikos plėtros teorijos
ekonomikos teorija (makro)
ekonomikos teorija (mikro)
ekonominė analizė
ekonominė infrastruktūra
ekonominė politika
ekonominė statistika
ekonominis modeliavimas ir
prognozavimas
ekonominės plėtros strategijos
Europos ekonominė politika
Europos Sąjungos ekonomika
gamybos ekonomika
gamtonaudos ekonomika
gamtos išteklių naudojimo
ekonomika
geležinkelių transporto
ekonomika
įmonės ekonomika
įmonės veiklos ekonominė
analizė
įmonių ekonomika
inovacijų ekonomika
integracijos ekonomika
investicijų ekonomika
įvadas į ekonomiką
kelių transporto ekonomika
kokybės ekonomika
kultūros ekonomika
makroekonomika
miestų ir regionų ekonomika
mikroekonomika
mikroekonomikos pagrindai
mikroekonominė analizė
oro transporto ir laivybos
ekonomika
paslaugų ekonomika
planavimas ir ekonominė
analizė
plėtros ekonomika
regionų ekonomika
rekreacijos ekonomika
socialinė atskirtis ir nedarbas
socialinė ekonomika
socialinės apsaugos ekonomika
socialinio sektoriaus ekonomika
statybos ekonomika
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Vadyba

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
struktūrinių padalinių
ekonomika
šakos ekonomika
tarptautinė ekonomika
tarptautinės ekonomikos
modeliai
tarptautinės prekybos pagrindai
tarptautinės prekybos teoriniai
pagrindai (ir politika)
tarptautiniai ekonominiai ryšiai
tarptautiniai ekonominiai
santykiai
tarptautinio verslo ekonomika
transporto ekonomika
turto ekonomika (ir vertinimas)
vadybos ekonomika
valstybinis ekonomikos
reguliavimas
valstybės ekonominė politika
verslo kūrimo ekonomika
viešojo sektoriaus ekonomika
viešojo sektoriaus ekonomikos
pagrindai
viešosios politikos ekonominė
analizė
visuotinės kokybės ekonomika
žmonių išteklių ekonomika
administravimo pagrindai
antreprenerystė
aplinkosaugos administravimas
bendroji vadyba
darbo išteklių valdymas
darbo organizavimas
darbo procesų vadyba
darnus vystymasis
demokratija ir viešasis
administravimas
eksporto ir importo valdymas
eksporto organizavimas ir
planavimas
elektroninio verslo principai
elektroninis verslas
ES institucijos ir valdymas
ES struktūrinių fondų
administravimas
finansinių išteklių vadyba
gamtonaudos vadyba
gamybos procesų valdymas
įmonės strateginis valdymas
įmonių organizavimas ir rizika
įmonių organizavimas ir
valdymas
informacijos vadyba
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Studijų programa

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
informacijos valdymas
informacinis verslas
inovacijų projektų valdymas
inovacijų vadyba
inovacijų valdymas
investicijų valdymo pagrindai
įvadas į vadybą
įvadas į viešąjį administravimą
įvaizdžio vadyba
kaimo plėtros vadyba
kainodaros vadyba
komercijos vadyba
komunikacinės sistemos
viešajame administravime
konfliktų valdymas
kultūros projektų vadyba
kultūros vadybos įvadas
kultūros verslo organizavimas
laisvųjų ekonominių zonų
steigimas ir valdymas
lanksčios automatizuotos
gamybos technologija ir
valdymas
Lietuvos kultūros ir verslo
istorija
lyderystė
lyderystės pagrindai
mažų ir vidutinių įmonių
vadybos ypatumai
meno vadybos pagrindai
motyvacija ir atlygis
muitų administravimo pagrindai
multikultūrinė vadyba
nekilnojamojo turto vadyba
nevyriausybinių institucijų
vadyba
normavimas ir apmokėjimas
organizacijos elgsena
organizacijos teorijos ir elgsena
organizacijos valdymas
organizacijų teorija
organizacijų vadyba
organizacinė elgsena
organizacinės komunikacijos
valdymas
organizavimas
organizavimo teorija
personalo organizavimas
personalo vadyba
personalo valdymas
planavimas
pokyčių valdymas
pramonės organizacija
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
prekybos įmonės vadyba
projektų ir viešųjų programų
valdymas
projektų pagrindai
projektų rengimas ir valdymas
projektų vadyba (valdymas)
projektų vadybos įvadas
regionų administravimas
rinkodaros vadyba
savivaldos įstaigų vadyba
smulkaus ir vidutinio verslo
įmonių vadyba
smulkaus ir vidutinio verslo
vadyba
smulkaus verslo
administravimas
smulkių ir vidutinių įmonių
vadyba
socialinių paslaugų
administravimas
socialinių sistemų ir
organizacijų vadyba
sprendimų priėmimas ir
planavimas
strateginis planavimas
strateginis planavimas
viešajame administravime
strateginio valdymo pagrindai
strateginis valdymas
strateginis valdymas viešajame
administravime
SVV plėtros valstybinis
reguliavimas
šiuolaikinė vadyba
švietimo institucijų
administravimas
švietimo vadyba
tarptautinis personalo valdymas
tarptautinė vadyba
tarptautinio verslo
organizavimo pagrindai
tarptautinio verslo vadyba
tarptautinis verslas
tarptautinis verslas ir mokesčiai
tarptautinis žmogiškųjų išteklių
valdymas
transporto įmonių personalo
vadyba
transporto įmonių valdymas
transporto vadyba
turto vertinimas ir draudimas
ūkinės veiklos analizė
užsienio ryšių administravimas
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
vadyba ir rinkodara
vadybiniai sprendimai
vadybos įvadas
vadybos pagrindai
vadybos teorijos
vadovas ir vadovavimas
viešosiose institucijose
valdymo kontrolė tarptautinėse
firmose
valdymo teorija
valdymo sociologija ir
organizacija
valstybės institucijų ir įstaigų
vadyba
valstybės valdymo ir
administravimo sistemos
valstybinių ir nevalstybinių
kultūros institucijų veikla
verslas augančiose įmonėse
verslas ir visuomenė
verslininkystė
verslo administravimas
verslo aplinkos valdymas
verslo draudimas
verslo ir vadybos ypatumai
Europoje
verslo ir vadybos įvadas
verslo įvadas
verslo logistika
verslo organizacijų vadyba
verslo organizavimas
verslo organizavimas ir
planavimas
verslo pagrindai
verslo planavimas
verslo priežiūros institucijos
verslo projektai
verslo projektų valdymas
verslo rizika
verslo strategija
verslo strateginis planavimas
verslo valdymo sistemos
verslumo pagrindai
viešasis administravimas
viešojo administravimo
organizacijų teorijos pagrindai
viešojo administravimo
pagrindai
viešojo sektoriaus planavimas
viešųjų institucijų personalo
administravimas
viešųjų institucijų žmogiškųjų
išteklių valdymas
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Rinkodara

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
viešųjų paslaugų
administravimas
visuotinės kokybės vadyba
žemės ūkio verslo planavimas
žinių vadyba
žmogiškųjų (žmonių) išteklių
vadyba (valdymas)
žmogiškųjų išteklių vystymas
žmogiškųjų išteklių valdymas
verslo etikos priemonėmis
žmogiškųjų išteklių vadyba
viešajame sektoriuje
elektroninė komercija
elektroninė spausdinta veiklos
reklama
elektroninis marketingas1
e. rinkodara
informacijos marketingas
integruotoji marketingo
komunikacija
internetinis marketingas
internetinė rinkodara
įvadas į marketingą
įvadas į rinkodarą
įvadas į kultūros rinkodarą
kainodara
kliento ir paslaugų teikėjo ryšių
valdymas
kultūra ir vartojimas
kultūros marketingas
kūrybiška reklama
technologijų marketingo
valdymas
marketingas virtualioje
aplinkoje
rinkodara virtualioje aplinkoje
marketingo įvadas
marketingo kanalai ir logistika
marketingo kanalų valdymas
marketingo komunikacijos
marketingo pagrindai
marketingo tyrimai
marketingo valdymas
paslaugų marketingas
pramoninis marketingas
prekės valdymas
prekės ženklo valdymas
prekybos marketingas
regionų marketingas
reklama

Dėl vartosenoje išplitusių terminų rinkodara ir marketingas sinoniminės vartosenos visais atvejais, kai dalyko
pavadinime įvardijama rinkodara ar atitinkamai marketingas, įskaitymas galimas.
1
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Finansai

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
reklama ir propaganda
reklama ir rėmimas
reklamos rūšys ir žanrai
reklamos teorija ir praktika
rėmimas
ryšiai su visuomene (viešieji
ryšiai)
rinkodara
rinkodara ir reklamos rūšys
rinkodaros vadyba
rinkodara Šiaurės ir Baltijos
šalyse
rinkodaros kanalai ir logistika
rinkodaros principai
rinkos analizė
ryšių marketingo teorija ir
praktika
socialinis marketingas
socialiniai ir marketingo tyrimai
socialinė žiniasklaida
marketinge
tarpkultūrinis marketingas
tarptautinis marketingas
tarptautinis marketingas ir
lizingas
tarptautinė paslaugų prekyba
vartotojų elgsena
asmeninių finansų valdymas
auditas
bankininkystė
bankų veiklos analizė
viešojo sektoriaus finansai ir
biudžetas
finansinė atskaitomybė
finansinės operacijos virtualioje
aplinkoje
finansinės rinkos ir institucijos
finansinės veiklos analizė
finansinių atsiskaitymų sistema
finansinių paslaugų
infrastruktūra
finansinių rinkų analizė
finansinių sprendimų pagrindai
finansų analizė
finansų analizės metodai
finansų institucijos
finansų įvadas
finansų pagrindai
finansų rinkos
finansų rinkų teorija
finansų rizikos valdymas
finansų valdymas
įmonės finansai
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Apskaita

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
įmonės finansų pagrindai
investicijų valdymas
įstaigų finansai
įvadas į finansus
mokėjimų balansas
mokesčiai ir apmokestinimas
mokesčių administravimo
pagrindai
mokesčių politika
monetarinė politika
nebankinės finansinės
institucijos
nebankinių finansinių institucijų
veikla
pinigai ir bankai
pinigai ir kreditas
regionų plėtros finansavimas
rizikos valdymas finansų
rinkose
tarptautinė valiutų sistema
tarptautinės prekybos
finansavimas
tarptautiniai atsiskaitymai
tarptautiniai finansai
tarptautiniai finansiniai
atsiskaitymai
transporto įmonių finansai
valiutiniai santykiai
valstybės biudžeto formavimas
valstybės finansai
valstybės mokesčių sistema
verslo apmokestinimas
veiklos finansavimo modeliai
verslo finansai
verslo finansų pagrindai
vertybinių popierių portfelio
sudarymas ir valdymas
viešojo sektoriaus finansai ir
biudžetas
apskaita ir auditas
apskaitos įvadas
apskaitos kompiuterizavimo
programos
apskaitos organizavimas
apskaitos pagrindai
apskaita ir sąskaityba
buhalterinė apskaita
buhalterinės apskaitos
reglamentavimas
buhalterinės apskaitos teorija
finansinė apskaita
finansų apskaita
finansų ir valdymo apskaita
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Meno vadyba (lietuvių ir anglų
k.)

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Vadyba

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
įmonės apskaitos ir
atskaitomybės sistemos
įmonės apskaitos pagrindai
įmonių apskaita
įvadas į apskaitą
kompiuterizuota apskaita
mokesčiai ir apmokestinimas
mokesčių administravimo
pagrindai
tarptautiniai atsiskaitymai
tarptautinė apskaita
valdymo apskaita
valdymo apskaita ir veiklos
analizė
verslo apmokestinimas
viešojo sektoriaus apskaita
administravimo pagrindai
antreprenerystė
aplinkosaugos administravimas
bendroji vadyba
darbo išteklių valdymas
darbo organizavimas
darbo procesų vadyba
darnus vystymasis
demokratija ir viešasis
administravimas
eksporto ir importo valdymas
eksporto organizavimas ir
planavimas
elektroninio verslo principai
elektroninis verslas
ES institucijos ir valdymas
ES struktūrinių fondų
administravimas
finansinių išteklių vadyba
gamybos procesų valdymas
gamtonaudos vadyba
įmonės strateginis valdymas
įmonių organizavimas ir rizika
įmonių organizavimas ir
valdymas
informacijos tinklų
administravimas
informacijos vadyba
informacijos vadybos strategija
informacijos valdymas
informacinis verslas
inovacijų projektų valdymas
inovacijų vadyba
inovacijų valdymas
investicijų valdymo pagrindai
įvadas į vadybą
įvadas į viešąjį administravimą
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
įvaizdžio vadyba
kaimo plėtros vadyba
kainodaros vadyba
kino ir TV gamybos
organizavimas
kino organizacijos ir fondai
kokybės vadyba
komercijos vadyba
komunikacijos vadyba
komunikacinės sistemos
viešajame administravime
konfliktų valdymas
kultūros projektų vadyba
kultūros vadyba
kultūros vadybos įvadas
kultūros verslo organizavimas
laisvųjų ekonominių zonų
steigimas ir valdymas
lanksčios automatizuotos
gamybos technologija ir
valdymas
leidybos teorija ir
organizavimas
Lietuvos kultūros ir verslo
istorija
lyderystė
lyderystės pagrindai
mažų ir vidutinių įmonių
vadybos ypatumai
meno vadybos pagrindai
motyvacija ir atlygis
muitų administravimo pagrindai
multikultūrinė vadyba
muzikos organizacijos ir fondai
nekilnojamojo turto vadyba
nevyriausybinių institucijų
vadyba
normavimas ir apmokėjimas
organizacijos elgsena
organizacijos teorijos ir elgsena
organizacijos valdymas
organizacijų teorija
organizacijos elgsena
organizacinės komunikacijos
valdymas
organizavimas
organizavimo teorija
personalo organizavimas
personalo vadyba
personalo valdymas
planavimas
pokyčių valdymas
pramonės organizacija
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
prekybos įmonės vadyba
projektų ir viešųjų programų
valdymas
projektų pagrindai
projektų rengimas ir valdymas
projektų vadyba (valdymas)
projektų vadybos įvadas
regionų administravimas
rinkodaros vadyba
savivaldos įstaigų vadyba
smulkaus ir vidutinio verslo
įmonių vadyba
smulkaus ir vidutinio verslo
vadyba
smulkaus verslo
administravimas
smulkių ir vidutinių įmonių
vadyba
socialinių paslaugų
administravimas
socialinių sistemų ir
organizacijų vadyba
sprendimų priėmimas ir
planavimas
strateginė vadyba
strateginio valdymo pagrindai
strateginis planavimas
strateginis planavimas
viešajame administravime
strateginis valdymas
strateginis valdymas viešajame
administravime
SVV plėtros valstybinis
reguliavimas
šiuolaikinė kino vadyba
šiuolaikinė muzikos vadyba
šiuolaikinė teatro vadyba
šiuolaikinė vadyba
švietimo institucijų
administravimas
švietimo vadyba
tarptautinė vadyba
tarptautinio verslo
organizavimo pagrindai
tarptautinio verslo vadyba
tarptautinis personalo valdymas
tarptautinis verslas
tarptautinis verslas ir mokesčiai
teatro darbo organizavimas
teatro organizacijos ir fondai
transporto įmonių personalo
vadyba
transporto įmonių valdymas
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
transporto vadyba
turto vertinimas ir draudimas
ūkinės veiklos analizė
užsienio ryšių administravimas
vadyba ir rinkodara
vadyba
vadybos įvadas
vadybos pagrindai
vadybos teorijos
vadovas ir vadovavimas
viešosiose institucijose
valdymo kontrolė tarptautinėse
firmose
valdymo sociologija ir
organizacija
valdymo teorija
valstybės institucijų ir įstaigų
vadyba
valstybės valdymo ir
administravimo sistemos
valstybinių ir nevalstybinių
kultūros institucijų veikla
verslas augančiose įmonėse
verslas ir visuomenė
verslininkystė
verslo administravimas
verslo aplinkos valdymas
verslo draudimas
verslo ir vadybos įvadas
verslo ir vadybos ypatumai
Europoje
verslo įvadas
verslo logistika
verslo organizacijų vadyba
verslo organizavimas
verslo organizavimas ir
planavimas
verslo organizavimo pagrindai
verslo pagrindai
verslo planavimas
verslo priežiūros institucijos
verslo projektai
verslo projektų valdymas
verslo rizika
verslo situacijų ir sprendimų
modeliavimas
verslo strategija
verslo strateginis planavimas
verslo valdymo sistemos
verslumo pagrindai
viešasis administravimas
viešojo administravimo
organizacijų teorijos pagrindai
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Rinkodara

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
viešojo administravimo
pagrindai
viešojo sektoriaus planavimas
viešųjų institucijų personalo
administravimas
viešųjų institucijų žmogiškųjų
išteklių valdymas
viešųjų paslaugų
administravimas
visuotinės kokybės vadyba
žinių vadyba
žmogiškųjų (žmonių) išteklių
vadyba (valdymas)
žmogiškųjų išteklių vadyba
viešajame sektoriuje
žmogiškųjų išteklių valdymas
verslo etikos priemonėmis
žmonių išteklių vadyba
e. rinkodara2
elektroninė komercija
elektroninė spausdinta veiklos
reklama
elektroninis marketingas
informacijos marketingas
integruotoji marketingo
komunikacija
internetinis marketingas
internetinė rinkodara
įvadas į marketingą
įvadas į rinkodarą
įvadas į kultūros rinkodarą
kainodara
kino produkcijos platinimas
kliento ir paslaugų teikėjo ryšių
valdymas
kultūra ir vartojimas
kultūros marketingas
kūrybiška reklama
marketingas
marketingas virtualioje
aplinkoje
marketingo įvadas
marketingo kanalai ir logistika
marketingo kanalų valdymas
marketingo komunikacijos
marketingo pagrindai
marketingo tyrimai
marketingo valdymas
muzikos produkcijos platinimas

Dėl vartosenoje išplitusių terminų rinkodara ir marketingas sinoniminės vartosenos visais atvejais, kai
dalyko pavadinime įvardijama rinkodara ar atitinkamai marketingas, įskaitymas galimas.
2
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Medicinos biologija

Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

MEDICINOS FAKULTETAS
Žmogaus anatomija

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
paslaugų marketingas
pramoninis marketingas
prekės valdymas
prekės ženklo valdymas
prekybos marketingas
regionų marketingas
reklama
reklama ir propaganda
reklama ir rėmimas
reklamos rūšys ir žanrai
reklamos teorija ir praktika
rėmimas
rinkodara
rinkodara ir reklamos rūšys
rinkodara Šiaurės ir Baltijos
šalyse
rinkodaros kanalai ir logistika
rinkodaros principai
rinkodaros vadyba
rinkos analizė
ryšiai su visuomene (viešieji
ryšiai)
ryšių marketingo teorija ir
praktika
socialinė žiniasklaida
marketinge
socialinis marketingas
strateginis marketingo valdymas
tarpkultūrinis marketingas
tarptautinė paslaugų prekyba
tarptautinis marketingas
tarptautinis marketingas ir
lizingas
teatro produkcijos platinimas
technologijų marketingo
valdymas
vartotojų elgsena
žmogaus anatomija ir
histologija
anatomija
žmogaus biologija
anatomija ir fiziologija
žmogaus morfologijos pagrindai
žmogaus anatomijos ir
histologijos pagrindai
bendroji biologija, citologija
bendroji biologija
žmogaus ir gyvūnų fiziologija
anatomija ir histologija
žmogaus ir gyvūnų fiziologija
morfofiziologija
stuburinių zoologija
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas
Žmogaus fiziologija

Bendroji ir analizinė chemija

Bioorganinė chemija

Biochemija

Mikrobiologija

Bendroji biologija

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
bendroji nozologija
fiziologija
žmogaus biologija
anatomija ir fiziologija
žmogaus fiziologija ir
biochemija
žmogaus ir gyvūnų fiziologija
fiziologija
gyvūnų fiziologija
žmogaus ir gyvūnų fiziologija I,
II
morfofiziologija
žmogaus ir gyvūnų fiziologija 2
žmogaus fiziologija ir
biochemija
bendroji chemija
bendroji ir bioorganinė chemija
biochemija
biochemijos ir sveikatos
biofizikos pagrindai
chemija
žmogaus fiziologija ir
biochemija
bendroji ir neorganinė chemija
analizinė chemija
bendroji ir bioorganinė chemija
biochemija
biologinė chemija
organinė ir bioorganinė chemija
organinė chemija
žmogaus fiziologija ir
biochemija
organinė ir biologinė chemija
biochemija ir molekulinė
biologija
biologinė chemija
žmogaus fiziologija ir
biochemija
medicininė mikrobiologija
mikrobiologija ir virusologija
biologija ir genetika
mikrobiologija su virusologijos
pagrindais
mikrobiologija su virusologija
mikrobiologijos ir imunologijos
pagrindai
biologija ir genetika
ląstelės biologija
agrobiologija
žmogaus biologija,
parazitologija ir genetika
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Citologija ir (ar) histologija

Genetika

Medicinos genetika

Molekulinė biologija

Biochemija

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
molekulinė biologija
vystymosi biologija
zoologija
žmogaus biologija
ląstelės biologija
biologija ir genetika
evoliucijos teorija
žmogaus biologija,
parazitologija
stuburinių zoologija I
stuburinių zoologija
stuburinių zoologija 2
citologija
ląstelės augimas ir vystymasis
bendroji citologija ir histologija
citologija
žmogaus anatomija ir
histologija
histologija
histologija ir embriologija
histologija su embriologijos
pagrindais
ląstelės biologija
ląstelės augimas ir vystymasis
žmogaus anatomijos ir
histologijos pagrindai
ląstelės biofizika
citologija ir histologija
anatomija ir histologija
bendroji genetika
evoliucija ir populiacijų
genetika
žmogaus genetika
genetika ir selekcijos pagrindai
genetika su selekcijos
pagrindais
žmogaus biologija,
parazitologija ir genetika
genų inžinerija
genetikos pagrindai
Genetika ir genomikos
pagrindai
biologija ir genetika
biologija ir genetika I, II
bendroji genetika I, II
bendroji genetika 1, 2
ląstelės biologija
citologija
genetikos pagrindai
genetika
bendroji biologija
biochemija ir molekulinė
biologija
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas
Genetika

Organinė chemija

Muzikos terapija (baigusiems
muzikos, meno (muzikos)
pedagogikos krypčių studijas)
Muzikos terapija (baigusiems
medicinos, slaugos,
reabilitacijos, socialinio darbo,
psichologijos krypčių studijas)
Visuomenės sveikata

Žmogaus kūnas ir sveikata
Žmogaus sveikatos sutrikimai
Žmogaus raida
Žmogaus raidos sutrikimai
Muzikos improvizacija
Muzikos kompozicija ir
aranžuotė
Žmogaus fiziologija

Žmogaus anatomijos ir
histologijos pagrindai

Bendroji ir analizinė chemija

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
biologinė chemija
genetikos pagrindai
bendroji genetika
žmogaus genetika ir selekcijos
pagrindai
žmogaus genetika su selekcijos
pagrindais
bendroji ir analizinė chemija
bioorganinė chemija
fizikinė ir koloidų chemija
bendroji ir organinė chemija
organinė ir bioorganinė chemija
-

bendroji nozologija
fiziologija
žmogaus biologija
anatomija ir fiziologija
žmogaus fiziologija ir
biochemija
anatomija ir fiziologija
žmogaus biologija III
(Fiziologija)
anatomija
žmogaus anatomija
žmogaus biologija
žmogaus morfologijos pagrindai
žmogaus anatomija ir
histologija
biologija ir genetika
bendroji biologija, citologija
anatomija ir fiziologija
žmogaus biologija,
parazitologija
žmogaus biologija I. II
(Žmogaus morfologijos
pagrindai. Genetika)
bendroji chemija
bendroji ir bioorganinė chemija
biochemija
biochemijos ir sveikatos
biofizikos pagrindai
žmogaus fiziologija ir
biochemija
bioorganinė chemija
chemija
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Mikrobiologija

Mityba ir maisto sauga

Aplinkos ir sveikatos pagrindai

Vaikų ir paauglių sveikatos
sauga

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
biochemijos ir sveikatos
biofizikos pagrindai
biochemija
imunologija
užkrečiamų ligų etiologija
biologija ir genetika
mikrobiologija ir infekcinių
susirgimų epidemiologija ir
profilaktika
virusologija
mikrobiologija ir infekcinių ligų
epidemiologija bei profilaktika
užkrečiamųjų ligų etiologija
(parazitologija; mikrobiologija,
virusologija, imunologija)
mikrobiologija ir imunologija
mityba
mityba ir visuomenės sveikata
mitybos ir maisto higiena
mitybos ir maisto saugos
pagrindai
mitybos pagrindai
maisto sauga
mityba ir visuomenė
bendroji higiena
aplinkos sveikata
aplinka ir sveikata
sveikatos stiprinimas
aplinkos higiena
aplinkos sveikatos pagrindai
bendroji higiena
aplinkos sveikata
žmogaus ekologija
aplinkosauga
sveikatos ekologija
aplinka ir sveikata
sveikatos ekologija
vaikų higiena
vaikų sveikata ir aplinka
vaikų sveikatos ir aplinkos
pagrindai
vaikų sveikatos pagrindai
vaikų sveikatos sauga
moters ir vaiko sveikata
šeimos medicinos pagrindai
vaikų ir paauglių sveikata
vaikų ir jaunimo sveikata
aplinkos sveikata
bendroji higiena
vaiko vystymasis ir sveikata
vaikų sveikatos ir aplinkos
pagrindai
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Į konkursinį balą įskaitomo
dalyko pavadinimas

Epidemiologijos pagrindai

Sveikatos ugdymas ir
stiprinimas

Biostatistika

Kiti galimi įskaitomų dalykų
pavadinimai
moters ir vaiko sveikata (Moters
sveikata. Vaiko vystymasis ir
sveikata)
infekcinių ir neinfekcinių ligų
epidemiologija
lėtinių neinfekcinių ligų
epidemiologija ir profilaktika
epidemiologija ir biostatistika 1,
2
epidemiologijos pagrindai.
Infekcinių ligų profilaktika
epidemiologija ir biostatistika
fundamentinė epidemiologija
infekcinės ligos, epidemiologija
užkrečiamų ligų epidemiologija
infekcinės ligos, epidemiologija
ir slauga
epidemiologija
tarptautinė sveikatos apsauga
ugdymo pagrindai
tarptautinė sveikatos apsauga ir
sveikatos apsaugos sistemos
sveikatos edukologija
sveikatos mokymas
sveikatos stiprinimas
sveikatos stiprinimas ir darbo
aplinka
sveikatos stiprinimas ir
mokymas
asmens sveikatos ugdymas
sveikatos ugdymas
sveikatos stiprinimas ir darbo
aplinka
socialinė medicina, biostatistika
tyrimo metodai ir statistika
mokslinių tyrimų pagrindai
matematinė statistika
epidemiologija ir biostatistika
visuomenės sveikata ir
biostatistika
epidemiologija ir biostatistika 1,
2

* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registre.
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