
 

 
 

PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 
 

Fakultetas  Komunikacijos fakultetas 
Programos pavadinimas Komunikacija ir informacija 
Programos tikslas Suteikti papildomų kompetencijų ir žinių reikalingų 

sėkmingoms magistrantūros studijoms komunikacijos krypčių 
grupėje. 

Priėmimo sąlygos Turintys koleginį humanitarinių ir socialinių, fizinių mokslų, 
menų studijų sričių išsilavinimą. 

Priėmimas į papildomąsias studijas vykdomas atsižvelgiant į 
koleginio išsilavinimo studijų rezultatus, asmens motyvaciją 
(išdėstoma priėmimo metu) bei profesinę patirtį (privalumas – 
darbo patirtis komunikacijos srityje). Koleginio išsilavinimo 
rezultatų vidurkis turėtų būti ne mažesnis nei 8 balai. Atsižvelgus 
į kitus atrankos kriterijus, atskiru Priėmimo komisijos sprendimu, 
gali būti priimami studentai ir mažesniu vidurkiu nei 8 balai. 

Studijų apimtis kreditais 60 
Studijų trukmė 1 metai 
Studijų metinė kaina 1260 EUR 
Išduodamas dokumentas Papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas 
Tolimesnių studijų galimybė Galimybė pretenduoti ir studijuoti šiose Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto magistrantūros studijų programose:  
Analitinė žurnalistika, Informacijos sistemų vadyba, Komunikacijos 
mokslai, Medijos ir skaitmeninė leidyba, Ryšiai su visuomene, 
Tarptautinė komunikacija, Žinių vadyba ir lyderystė. 

 

Studijų dalykai (moduliai) 
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1 semestras: Informacijos valdymas     
Privalomieji dalykai 30 802 174 628 
Informacijos ir žinių vadyba 5 133 30 103 
Sociologinių tyrimų pagrindai 5 133 30 103 
Informacinės ir komunikacinės technologijos 10 270 54 216 
Komunikacinių projektų valdymas 5 133 30 103 
Pasirenkamieji dalykai 5    
Šiuolaikinė leidyba 5 133 30 103 
Žurnalistikos teorija 5 133 30 103 

2 semestras: Komunikacijos valdymas     
Privalomieji dalykai 30 798 131 667 



2 

 

Įvadas į komunikacijos studijas 5 133 30 103 
Integruota komunikacija 10 266 32 234 
Tarpkultūrinė komunikacija 5 133 30 103 
Informacijos teisė 5 133 30 103 
Baigiamasis egzaminas 5 133 9 124 

Iš viso programoje 60 1600 305 1295 
 

PRIĖMIMO SĄLYGOS 
Dokumentų pateikimo vieta VU Komunikacijos fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 201 

kab., LT-10222 Vilnius 
Stojimo dokumentų sąrašas Dokumento originalai, kurie padarius kopijas, grąžinami 

pareiškėjui arba notaro patvirtinti nuorašai: 
• prašymas (išdėstoma motyvacija, profesinė patirtis 

komunikacijos srityje). Dokumento forma: 
http://www.kf.vu.lt/studijos/stojantiesiems/papildomosios-
studijos; 

• aukštojo mokslo diplomas ar kiti jam prilyginti dokumentai; 
• diplomo priedėlis;  
• pasas arba asmens tapatybės kortelė (jei pavardė pase arba 

asmens tapatybės kortelėje neatitinka pavardės diplome, 
būtina turėti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, 
kopiją);  

• 15 EUR priėmimo mokestis (pateikiamas mokėjimo kvitas). 
Stojamojo mokesčio rekvizitai: 
http://www.kf.vu.lt/studijos/stojantiesiems/papildomosios-
studijos 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
Kontaktai Studijų prodekanas: doc. dr. Martynas Petrikas, el. paštas: 

martynas.petrikas@kf.vu.lt, tel: (8 5) 236 6117 
Studijų programos kuratorė: doc. dr. Erika Janiūnienė, el. 

paštas: erika.janiuniene@kf.vu.lt, tel. 8-5) 236 6105 
Studijų koordinatorė: Jūratė Petniūnaitė, el. paštas: 

jurate.petniunaite@kf.vu.lt, tel. (8 5) 236 6100 
 

Kita papildoma informacija Daugiau informacijos apie papildomųjų studijų programą 
rasite čia: 

http://www.kf.vu.lt/studijos/stojantiesiems/papildomosios-
studijos 

 


