PATVIRTINTA
Kauno technologijos universiteto
Senato 2016 m. sausio 27 d.
nutarimu Nr. V3-S-2
STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2016 M.
TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRMAS SKIRSNIS
TAISYKLIŲ TAIKYMAS
1. Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą (toliau – Universitetas) 2016 m.
taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, kuria stojantieji 2016 m. priimami į pirmosios
(bakalauro), antrosios (magistrantūros) studijų pakopų, laipsnio nesuteikiančių, aukštesnio studijų
semestro ir papildomųjų studijų programas.
2. Taisyklės reglamentuoja priėmimą į nuolatinės ir ištęstinės studijų formos studijų
programas.
3. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų
vietas. Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus įmokų dydžius) yra tokios pačios.
4. Asmenys, turintys brandos atestatą ir jo priedą arba kitus vidurinį išsilavinimą
patvirtinančius dokumentus (toliau – brandos atestatas), kviečiami konkurso tvarka stoti į pirmosios
studijų pakopos studijų programą. Priėmimas į pirmąją studijų pakopą vyksta pagal Taisyklių II ir
VII skyriuose aprašytą tvarką.
5. Asmenys, turintys pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą
patvirtinantį dokumentą, kviečiami konkurso tvarka stoti į antrosios studijų pakopos studijų
programą. Priėmimas į antrąją studijų pakopą vyksta pagal Taisyklių III ir VII skyriuose aprašytą
tvarką.
6. Asmenys, turintys pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą
patvirtinantį dokumentą ir ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, bet
neturintys pedagogo kvalifikacijos, kviečiami stoti į laipsnio nesuteikiančias studijas. Priėmimas į
laipsnio nesuteikiančias studijas vyksta pagal Taisyklių IV skyriuje aprašytą tvarką.
7. Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba baigę kolegines
studijas ir norintys įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba norintys studijuoti dar vieną pirmosios
ar antrosios studijų pakopų studijų programą, kviečiami konkurso tvarka stoti į aukštesnį studijų
semestrą. Priėmimas į aukštesnį semestrą vyksta pagal Taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką.
8. Asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (kitos) studijų krypties ar
srities koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų
programą, kviečiami stoti į papildomąsias studijas. Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta pagal
Taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką.
9. Priėmimo konkursą organizuoja ir vykdo Studijų organizavimo departamentas bei
Tarptautinių ryšių departamentas. Bendrąjį priėmimą į pirmosios studijų pakopos studijas vykdomas
per Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotą instituciją – Lietuvos aukštųjų
mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).
ANTRAS SKIRSNIS
PRIĖMIMO Į STUDIJAS PROCESAS
10. Priėmimas į pirmosios ir antrosios studijas vykdomas konkurso būdu. Priėmimo procedūrų
seka:
10.1. prašymo dalyvauti konkurse pateikimas;
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10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

stojamosios studijų įmokos, jei ji numatyta, mokėjimas;
dokumentų registravimas;
stojamųjų egzaminų laikymas arba motyvacijos vertinimas, jei jie numatyti;
registracijos studijoms įmokos, jei ji numatyta, mokėjimas;
studijų sutarties pasirašymas.

TREČIAS SKIRSNIS
PRAŠYMO DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR DOKUMENTŲ
REGISTRAVIMAS
11. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą
(elektronine arba popietine forma) ir reikalingus dokumentus.
12. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai prašymo formoje nurodyti teisingi
duomenys apie asmenį, įgytą išsilavinimą ir kt., pateiktos šiuos duomenis įrodančios dokumentų
kopijos ir pageidaujamų studijų programų sąraše nurodytas bent vienas studijų programos
pageidavimas (toliau – pageidavimas).
13. Prašyme pageidavimus asmuo pateikia prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas
studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo
pobūdžio nurodymas.
14. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų
programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir keletą
kartų keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
15. Prašymų priėmimas ir jų koregavimas vykdomas pagal Taisyklėse nustatytą tvarką ir
terminus.
16. Asmenys, pateikę prašymą dalyvauti konkurse, pagal nustatytus terminus pateikia
reikalingus dokumentus. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.
17. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių, anglų ar rusų kalba, privalo būti išversti į vieną iš
šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
KETVIRTAS SKIRSNIS
PRIĖMIMO Į STUDIJAS KONKURSAS
18. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal atitikimą
minimaliems reikalavimams ir konkursinį balą.
19. Minimalūs reikalavimai stojant į pirmosios studijų pakopos valstybės finansuojamą arba
valstybės nefinansuojamą studijų vietą yra skirtingi. Minimalūs reikalavimai pateikiami II skyriaus
ketvirtame skirsnyje bei VII skyriaus trečiame skirsnyje.
20. Konkursinis balas stojant tiek į nuolatinės, tiek į ištęstinės studijų formos studijų
programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra pateikiama tolesniuose
Taisyklių skirsniuose. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios ir antrosios studijų pakopos
valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą yra tokia pati. Užsienio šalių
piliečiams, stojantiems į pirmosios studijų pakopos valstybės nefinansuojamą studijų vietą
institucinio priėmimo metu, konkursinio balo sandara yra skirtinga. Stojantieji konkursinio balo
mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje.
21. Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir
(arba) kitų dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka
pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į
Studijų kokybės vertinimo centrą.
22. Asmuo kviečiamas studijuoti tą studijų programą ir formą, kuri nurodyta aukštesniu
prioritetu (prašymo pageidavimų sąraše yra aukščiau). Asmens kvietimas studijuoti priklauso nuo
asmens prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir stojimo į studijų programą konkursinės eilės.
23. Pakviestaisiais laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai
konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų vietų kvotą.
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24. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu pasirašo studijų sutartį.
PENKTAS SKIRSNIS
STOJAMIEJI EGZAMINAI IR MOTYVACIJOS VERTINIMAS
25. Stojant į pirmosios studijų pakopos menų studijų srities studijų programas, dalyvauti
konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems stojamąjį egzaminą,
organizuojamą LAMA BPO.
26. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarka patvirtina Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Stojamųjų egzaminų į
menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos
aprašo“.
27. Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į menų studijų srities
studijų programas.
28. Stojant į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programą, kurią baigus
suteikiama pedagogo kvalifikacija, dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais
išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą, organizuojamą LAMA BPO.
29. Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-917 „Dėl Motyvacijos
įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“.
30. Asmenys, gavę 0 balų įvertinimą, negali dalyvauti konkurse į švietimo ir ugdymo studijų
krypčių grupės studijų programą.
31. Institucinio užsienio šalių piliečių priėmimo į pirmąją studijų pakopą metu gali būti
organizuojamas stojamasis egzaminas (Taisyklių 7 priedas).
ŠEŠTAS SKIRSNIS
STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS
32. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, pagal nustatytus terminus turi su Universitetu
sudaryti studijų sutartį.
33. Studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu, per Kauno technologijos universiteto
elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, arba tiesioginiu būdu, asmeniškai
atvykstant į Universitetą arba per įgaliotą asmenį, turintį notaro patvirtintą įgaliojimą.
34. Sudarant studijų sutartį tiesioginiu būdu, būtina pateikti visų prašyme nurodytų dokumentų
originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (įteikti).
35. Jei pakviestieji studijuoti pagal Taisyklėse nustatytus terminus studijų sutarties su
Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.
SEPTINTAS SKIRSNIS
ĮMOKOS
36. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, pagal nustatytus terminus privaloma sumokėti
stojamąją studijų įmoką, jei ji numatyta.
37. Papildomuose priėmimo etapuose stojamosios studijų įmokos pakartotinai mokėti
nebereikia.
38. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos
studijoms įmoką, jei ji numatyta.
39. Papildomuose priėmimo etapuose registracijos studijoms įmoką mokėti reikia.
40. Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys,
gimę 1991 metais ir vėliau bei neturintys abiejų tėvų ar globėjų, vaikų globos namų auklėtiniai, taip
pat asmenys, kuriems nustatytas iki 45 proc. darbingumo lygis. Šie asmenys kartu su prašymu turi
pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
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41. Jei studijų sutartis sudaryta valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, pagal studijų
sutartyje nurodytus terminus privaloma sumokėti studijų įmoką.
42. Įmokas už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina
teisingai nurodyti mokėjimo duomenis: mokėtoją, įmokos paskirtį ir kodą. Neteisingai nurodžius
šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos.
43. Nusprendus nebedalyvauti priėmime ar nutraukus studijų sutartį, sumokėtos įmokos
negrąžinamos.
44. Įmokų dydžiai, priklausomai nuo norimų studijuoti studijų, pateikiami tolesniuose
Taisyklių skirsniuose, o įmokų rekvizitai pateikiami 4 priede.
AŠTUNTAS SKIRSNIS
APELIACIJOS
45. Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais
tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais pagal nustatytus terminus teikiamos
nagrinėti fakultetų priėmimo komisijoms (dėl atitikties priėmimo reikalavimams įvertinimo, dėl
mokslo (meno) veiklos įvertinimo, dėl motyvacijos įvertinimo) arba Priėmimo grupei (dėl priėmimo
procedūrinių pažeidimų). Apeliacijos teikiamos tik internetu priėmimo informacinėje sistemoje.
II SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS STUDIJŲ PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJAS
PIRMAS SKIRSNIS
PRIĖMIMO ETAPAI
46. Universitete 2016 m. priėmimas vykdomas į 52 pirmosios studijų pakopos studijų
programas. Programų sąrašas pateikiamas Taisyklių 1 priede.
47. Studijuoti gretutinių studijų krypties programą gali pirmosios studijų pakopos studentai,
kurių studijų programoje yra numatyta tokia galimybė.
48. Priėmimas į pirmosios studijų pakopos studijas Universitete vykdomas per Bendrąjį
priėmimą ir Institucinį priėmimą.
49. Informacija apie priėmimo į pirmąją studijų pakopą tvarką Universitete teikiama darbo
dienomis nuo 8 iki 17 val. Priėmimo grupėje. Priėmimo grupės kontaktai: K. Donelaičio g. 73-107,
LT–44249 Kaunas; mob. tel. (8 665) 17 478, tel. (8 37) 30 00 07; el. paštas priemimo.sistema@ktu.lt;
interneto tinklalapis http://ktu.edu/lt/stojantiesiems.
ANTRAS SKIRSNIS
BENDRASIS PRIĖMIMAS
50. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis LAMA BPO patvirtinta bendrojo priėmimo
tvarka. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai, pastarasis organizuojamas,
jei pasibaigus pagrindiniam priėmimui lieka laisvų studijų vietų. Išsami informacija apie Bendrojo
priėmimo tvarką, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje
www.lamabpo.lt.
51. Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės
nefinansuojamas (su studijų stipendija ir be jos, tikslinio finansavimo) studijų vietas.
TREČIAS SKIRSNIS
INSTITUCINIS PRIĖMIMAS
52. Institucinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
53. Institucinis priėmimas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – 2016 m. balandžio 1–
gegužės 31 d., antrasis etapas – 2016 m. rugpjūčio 16–rugpjūčio 31 d.
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54. Priėmimo procedūrų datos:

I etapas

Datos

Priėmimo procedūros

Etapai

nuo

iki

Pirmojo etapo priėmimo konkurso paskelbimas, prašymų
pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas

2016-04-01
(penkt.) 8 val.

2016-05-30
(pirm.) 12 val.

Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas

iki 2016-05-31
(antr.) 14 val.
iki 2016-05-31
(antr.) 17 val.
2016-08-16
(antr.) 8 val.
iki 2016-08-31
(treč.) 14 val.
iki 2016-08-31
(treč.) 17 val.

2016-08-30
(antr.) 12 val.

II etapas

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas
Antrojo etapo priėmimo konkurso paskelbimas, prašymų
pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

55. Prašymai

leisti

dalyvauti

konkurse

priimami

tik

internetu,

tinklalapyje

http://ktu.edu/lt/stojantiesiems/institucinis.

56. Prašyme galima nurodyti iki keturių pageidavimų.
57. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir suvesti
brandos atestato mokomųjų dalykų įvertinimus.
58. Institucinio priėmimo prašymo teikimo metu pateikiamos šių dokumentų elektroninės
kopijos:
58.1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
58.2. brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių
dokumentų;
58.3. diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
58.4. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
58.5. pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai
yra ta pačia pavarde ar vardu.
59. Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas
studijų programos kodo ir pavadinimo bei studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) nurodymas.
60. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios
studijų įmokos sumokėjimą.
KETVIRTAS SKIRSNIS
MINIMALŪS REIKALAVIMAI
61. Į pirmosios studijų pakopos studijų programas gali būti priimami asmenys, atitinkantys
šiuos reikalavimus:
61.1. konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 2;
61.2. 2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
61.2.1. stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos
egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir
matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį);
61.2.2. stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio
dalyko valstybinis brandos egzaminas;
61.3. 2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
61.3.1. stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos
egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
61.3.2. stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio
dalyko valstybinis brandos egzaminas;
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61.4. 2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį
išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio
valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar
įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
61.5. stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti, jei numatyta,
stojamąjį egzaminą arba motyvacijos vertinimą.
PENKTAS SKIRSNIS
KONKURSINIO BALO SANDARA
62. Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba)
jo priedo (priedėlio), o stojant į meno studijų srities programas – ir stojamųjų egzaminų įvertinimai
(perskaičiuoti pagal Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios studijų pakopos ir
vientisąsias studijas 2016 metų tvarkos aprašą).
63. Priėmimo konkursiniam balui apskaičiuoti naudojami pagrindiniai ir papildomi kriterijai.
64. Pagrindiniai kriterijai yra šie:
64.1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
64.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
64.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys arba kompetencijų,
įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas (stojantiesiems į technologijos studijų sritį);
64.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos
egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas).
65. Papildomi kriterijai yra šie:
65.1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
65.2. tarptautinių ir šalies vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos laimėjimas
(stojantiesiems į fotografijos ir medijų krypties studijų programą);
65.3. motyvacijos įvertinimas (stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės
studijų programą).
66. Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų,
vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo
konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią
svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir
literatūros (iki 2012 metų (įskaitytinai) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos)
brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems. Pagrindinių kriterijų (mokomųjų
dalykų ir (ar) stojamųjų egzaminų įvertinimų) įtaka stojančiojo konkursiniam balui nurodyta
Taisyklių 2 priede.
ŠEŠTAS SKIRSNIS
STOJAMIEJI EGZAMINAI IR MOTYVACIJOS VERTINIMAS
67. Stojamieji egzaminai privalomi stojant į tris Universitete vykdomas meno studijų srities
studijų programas: Muzikos studijų krypties studijų programą Muzikos technologijos, Architektūros
studijų krypties studijų programą Architektūra ir Fotografijos ir medijų studijų krypties studijų
programą Apšvietimo technologijos ir dizainas.
68. Motyvacijos vertinimas privalomas stojant į 1 Universitete vykdomą švietimo ir ugdymo
studijų krypčių grupės studijų programą – Socialinė pedagogika.
69. Stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą organizuoja ir vykdo LAMA BPO.
SEPTINTAS SKIRSNIS
STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS
70. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
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71. Studijų sutartis sudaroma tik pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos
studijoms įmoką.
72. Sudarant studijų sutartį, pakviestieji per Bendrąjį priėmimą turi pateikti šių dokumentų
originalus ir turėti jų kopijas:
72.1. asmens tapatybės kortelės arba paso;
72.2. brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių
dokumentų;
72.3. diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
72.4. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
72.5. dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
72.6. visų kitų LAMA BPO prašyme nurodytų dokumentų.
73. Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių
sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus
privaloma pateikti fakulteto studijų centre per pirmąją studijų savaitę rugsėjo mėnesį.
74. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji turi pateikti 72 punkte nurodytų
dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti).
75. Pakviestieji studijuoti į Kaune esančius fakultetus, Bendrojo priėmimo metu dokumentus
pateikia Universiteto Priėmimo grupei Kaune (K. Baršausko g. 59, I a. fojė), Institucinio priėmimo
metu – Kaune (K. Donelaičio g. 73-107). Pakviestieji studijuoti į Panevėžio technologijų ir verslo
fakultetą dokumentus pateikia priėmimo organizavimo administratoriui Panevėžyje (Nemuno g. 33–
203). Nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.
AŠTUNTAS SKIRSNIS
ĮMOKŲ DYDŽIAI
76. Stojamosios studijų įmokos Bendrajame priėmime mokėti nereikia.
77. Institucinio priėmimo stojamoji studijų įmoka 2016 m. – 12 eurų. Sąskaitos, į kurią reikia
mokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
78. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkurse, stojamoji studijų įmoka
negrąžinama.
79. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos
studijoms įmoką.
80. Registracijos studijoms įmoka 2016 m. – 40 eurų. Sąskaitos, į kurią reikia mokėti šią
įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
81. Metinė pirmosios studijų pakopos studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą
studijų kainą:
Eil.
Nr.

Studijų kryptis arba studijų programa

Metinė studijų kaina, Eur
NL
I*

Vieno kredito
kaina, Eur

Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys
(išskyrus filologiją), socialinių mokslų srities studijų 1271 / 1560** 847 / 1040**
21,18 / 26,00**
kryptys (išskyrus švietimą ir ugdymą)
2 Matematika
1552
1035
25,87
3 Filologija (lingvistika)
1884
1256
31,40
Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų
studijų srities studijų kryptys (išskyrus matematiką),
4
2248
1499
37,47
technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys,
filologija (vertimas)
5 Fotografija ir medijos
3256
2171
54,27
6 Muzika
5313
3542
88,55
Studijų nuolatine forma (NL) trukmė – 4 metai (apimtis – 240 kreditų). Studijų ištęstine forma (I) trukmė – 6 metai
(apimtis – 240 kreditų).
* Tiksli metinė studijų ištęstine forma kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių.
** Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
1
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III SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJAS
PIRMAS SKIRSNIS
PRIĖMIMO ETAPAI
82. Universitete 2016 m. vykdomas priėmimas į 62 antrosios studijų pakopos studijų
programas. Programų sąrašas pateikiamas Taisyklių 3 priede.
83. Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos
studijas arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (grupės) apraše bei antrosios studijų
pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus:
83.1. asmenys, baigę 3 priede nurodytų krypčių universitetines pirmosios studijų pakopos
arba vientisąsias studijas ir įgiję atitinkamą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų
magistro kvalifikacinį laipsnį ir atitinkantys 3 priede nurodytus papildomus priėmimo reikalavimus;
83.2. asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
baigę papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų
baigimo kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys praktinės veiklos patirties ir atitinkantys
priėmimo papildomus reikalavimus, nurodytus 3 priede;
83.3. asmenys, mokantys užsienio kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.
84. Priėmimas vykdomas dviem etapais: pagrindinis priėmimas (pirmasis ir antrasis etapai) ir
papildomas priėmimas, kuriame konkuruojama dėl likusių laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės
nefinansuojamų vietų.
85. Stojantieji, pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu nepriėmę pasiūlymo studijuoti
valstybės finansuojamoje studijų vietoje, laimėtoje pagal pirmąjį pageidavimą, antrajame etape gali
konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos. Stojantieji, negavę siūlymo užimti valstybės
finansuojamą studijų vietą arba gavę tokį pasiūlymą pagal 2–4 pageidavimą, antrajame pagrindinio
priėmimo etape gali konkuruoti tiek dėl valstybės finansuojamų, tiek dėl valstybės nefinansuojamų
vietų. Papildomam priėmimui teikiamas naujas prašymas. Stojantieji, sudarę studijų sutartis valstybės
finansuojamoje vietoje, kitame priėmimo etape gali konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamų
vietų. Konkuruoti dėl valstybės finansuojamų vietų stojantieji gali tik tuo atveju, jei prieš pateikdami
prašymą dalyvauti priėmimo konkurse nutraukia anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės
finansuojamoje vietoje.
86. Informacija apie priėmimo į antrąją studijų pakopą tvarką Universitete teikiama darbo
dienomis nuo 8 iki 17 val. Priėmimo grupėje. Priėmimo grupės adresas ir telefonas: K. Donelaičio g.
73-107, LT-44249 Kaunas; mob. tel. (8 665) 17 478, tel. (8 37) 30 00 07, el. paštas
priemimo.sistema@ktu.lt, interneto tinklalapis http://ktu.edu/lt/stojantiesiems/magistrantura.
ANTRAS SKIRSNIS
PRAŠYMO PATEIKIMAS IR DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS
87. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros studijas konkurse priimami tik
internetu, tinklalapyje http://ktu.edu/lt/stojantiesiems/magistrantura.
88. Prašyme galima nurodyti iki keturių pageidavimų.
89. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir suvesti
pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus,
papildomųjų ar gretutinių studijų (jei tokios baigtos) pažymėjimo mokomųjų dalykų įvertinimus.
90. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
90.1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
90.2. diplomo ir jo priedėlio (priedo);
90.3. papildomųjų studijų pažymėjimo;
90.4. gretutinių studijų pažymėjimo;
90.5. pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
90.6. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
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90.7. mokslo (meno) veiklos įrodymų;
90.8. praktinės veiklos patirties įrodymų;
90.9. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
91. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, dėl pažymių konvertavimo reikia
kreiptis į Universiteto Priėmimo grupę.
92. Asmenų, pirmosios studijų pakopos išsilavinimą įgijusių nuo 1996 metų Universitete,
bakalauro diplomų duomenys pateikiami iš Universiteto duomenų bazių.
93. Stojantieji, pirmosios studijų pakopos išsilavinimą įgiję ne Universitete arba baigę
Universitetą 1995 m. ir ankščiau, turi patys įvesti visus diplomo ir jo priedėlio mokomųjų dalykų
įvertinimus ir dokumentų numerius (blanko, serijos, diplomo) bei pateikti dokumentų elektronines
kopijas. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas. Jei iki numatytos konkursinio
balo paskelbimo datos stojantysis dar nėra gavęs diplomo ir jo priedėlio, tokiu atveju pateikiamas kitas
aukštąjį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
94. Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas
studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo
nurodymas.
95. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų
programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti
pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
96. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios
studijų įmokos sumokėjimą.
TREČIAS SKIRSNIS
KONKURSINIO BALO SANDARA
97. Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama
kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje. Jį sudaro konkursinio balo dedamųjų,
padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
98. Konkursinio balo dedamosios:
98.1. pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų
mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis (svertinis koeficientas – 0,7); prie dalykų įvertinimų
gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
98.2. mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose,
dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba
meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir
architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas dešimtbalėje
sistemoje (svertinis koeficientas – 0,2);
98.3. motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje (svertinis koeficientas – 0,1).
99. Konkursinio balo skaičiavimo principai:
99.1. apskaičiuojant stojančiųjų į skirtingų studijų krypčių programas konkursinį balą, mokslo
(meno) veiklos įvertinimas gali būti skirtingas;
99.2. jei pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų
apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio
(priedo) dalykų įvertinimų vidurkis;
99.3. penkiabalės vertinimo sistemos įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimtbalę ir tik
paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai;
99.4. jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas
į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą;
99.5. asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursiniam balui skaičiuoti imamas
bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų
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dalykų įvertinimų svertinis vidurkis. Papildomųjų studijų metu išklausytų dalykų įvertinami yra
adekvatūs bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytiems dalykams.
100. Stojantysis, nepateikęs mokslo (meno) veiklos įrodymų ir (arba) nedalyvavęs
motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja, tačiau praranda 20 proc. konkursinio balo dedamąją už
mokslo (meno) veiklos įvertinimą ir (arba) 10 proc. konkursinio balo dedamąją už motyvacijos
įvertinimą.
101. Bakalauro ar jam prilyginto diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis gali
būti koreguojamas, jei stojančiojo baigtos studijų programos laidos svertinis vidurkis daugiau kaip 1
balu skiriasi nuo normalųjį skirstinį atitinkančio svertinio vidurkio 7,5 pagal Lietuvos dešimtbalę
skalę, atitinkamai pridedant skirtumą, kai stojančiojo laidos svertinis vidurkis mažiau už 6,5, ir
atimant skirtumą, kai stojančiojo laidos svertinis vidurkis didesnis kaip 8,5. Jei stojančiojo įvertinimai
pateikti kitoje nei dešimtbalė skalėje, originalūs įvertinimai prieš skaičiavimą konvertuojami į
dešimtbalę skalę. Koreguotas įvertinimas negali būti didesnis negu 10. (Pavyzdžiui, stojančiojo
laidos svertinis vidurkis yra 9,0, o asmeninis stojančiojo svertinis vidurkis yra 9,5. Korekcijos dydis
apskaičiuojamas taip: 9 – 8,5 = 0,5. Stojančiojo konkursinio balo skaičiavime svertinis vidurkis
toliau skaičiuojamas taip: 9,5 – 0,5 = 9,0.).
102. Surinkus vienodą konkursinį balą, stojant į antrosios studijų pakopos studijas aukštesnę
vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio:
102.1. baigiamojo darbo ar baigiamojo egzamino (-ų) vidurkio pažymys yra didesnis;
102.2. diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo (baigiamojo egzamino
arba egzaminų) pažymį, svertinis vidurkis yra didesnis;
102.3. mokslo (meno) veiklos įvertinimas yra aukštesnis.
103. Stojančiųjų atitikties Taisyklių 3 priede nurodytiems papildomiems reikalavimams
ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos.
104. Stojančiojo į skirtingų studijų krypčių programas atitiktis Taisyklių 3 priede nurodytiems
priėmimo reikalavimams gali būti skirtinga.
KETVIRTAS SKIRSNIS
MOKSLO (MENO) VEIKLOS IR MOTYVACIJOS VERTINIMAS
105. Mokslo (meno) veiklos ir motyvacijos ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo
komisijos.
106. Mokslo (meno) veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir Motyvacijos vertinimo tvarkos
aprašas skelbiami interneto tinklalapyje http://ktu.edu/lt/stojantiesiems/magistrantura.
PENKTAS SKIRSNIS
PRIĖMIMO PROCEDŪRŲ DATOS
107. Priėmimas į magistrantūros studijas vyksta dviem etapais: pagrindinis priėmimas – 2016
m. gegužės 2–liepos 22 d., papildomas priėmimas – 2016 m. liepos 25–rugpjūčio 23 d.
108. Priėmimo procedūrų datos:

1 etapas

Pagrindinis priėmimas

Etapai

Priėmimo procedūros
Konkurso į magistrantūrą paskelbimas, prašymų pateikimas ir
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Atitikties priėmimo reikalavimams, mokslo (meno) veiklos
įvertinimas priėmimo komisijose
Atitikties priėmimo reikalavimams, svertinio vidurkio, mokslo
(meno) veiklos įvertinimo balo ir kvietimo į motyvacijos vertinimą
paskelbimas
Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno)
veiklos įvertinimo priėmimas

Datos
nuo
2016-05-02
(pirm.) 8 val.
2016-06-28
(antr.) 8 val.

iki
2016-06-27
(pirm.) 12 val.
2016-06-29
(treč.) 16 val.

2016-06-29
(treč.) 17 val.
2016-06-29
(treč.) 17 val.

2016-06-29
(treč.) 21 val.
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Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno)
veiklos įvertinimo svarstymas ir sprendimų paskelbimas

2016-06-30
(ketv.) 8 val.

2016-06-30
(ketv.) 12 val.

Motyvacijos vertinimas

2016-06-30
(ketv.) 8 val.

2016-07-01
(penkt.) 16 val.

2016-07-01
(penkt.) 17 val.
2016-07-01
(penkt.) 17 val.
2016-07-04
(pirm.) 8 val.
2016-07-04
(pirm.) 17 val.

2016-07-01
(penkt.) 21 val.
2016-07-04
(pirm.) 12 val.

2016-07-05
(antr.) 8 val.

2016-07-07
(ketv.) 17 val.

2016-07-11
(pirm.) 8 val.
2016-07-18
(pirm.) 8 val.

2016-07-15
(penkt.) 12 val.
2016-07-18
(pirm.) 16 val.

2 etapas

Pagrindinis priėmimas

Motyvacijos įvertinimo balo paskelbimas
Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų
priėmimas
Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų
svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Stojančiojo konkursinio balo paskelbimas, konkursinių eilių
sudarymas ir kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakultetuose (liepos 6 d. – ne
darbo diena, todėl studijų sutartį galima pasirašyti tik nuotoliniu
būdu)
Konkurso į magistrantūrą paskelbimas, prašymų pateikimas ir
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Atitikties priėmimo reikalavimams, mokslo (meno) veiklos
įvertinimas priėmimo komisijose
Atitikties priėmimo reikalavimams, svertinio vidurkio, mokslo
(meno) veiklos įvertinimo balo ir kvietimo į motyvacijos vertinimą
paskelbimas
Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno)
veiklos įvertinimo priėmimas
Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno)
veiklos įvertinimo svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Motyvacijos vertinimas
Motyvacijos įvertinimo balo paskelbimas
Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų
priėmimas
Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų
svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Stojančiojo konkursinio balo paskelbimas, konkursinių eilių
sudarymas ir kvietimo studijuoti paskelbimas

Papildomas priėmimas

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakultetuose
Konkurso į magistrantūrą paskelbimas, prašymų pateikimas ir
stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Atitikties priėmimo reikalavimams, mokslo (meno) veiklos
įvertinimas priėmimo komisijose
Atitikties priėmimo reikalavimams, svertinio vidurkio, mokslo
(meno) veiklos įvertinimo balo ir kvietimo į motyvacijos vertinimą
paskelbimas
Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno)
veiklos įvertinimo priėmimas
Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno)
veiklos įvertinimo svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Motyvacijos vertinimas
Motyvacijos įvertinimo balo paskelbimas
Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų
priėmimas
Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų
svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Stojančiojo konkursinio balo paskelbimas, konkursinių eilių
sudarymas ir kvietimo studijuoti paskelbimas

2016-07-18
(pirm.) 17 val.
2016-07-18
(pirm.) 17 val.
2016-07-19
(antr.) 8 val.
2016-07-20
(treč.) 8 val.
2016-07-20
(treč.) 17 val.
2016-07-20
(treč.) 17 val.
2016-07-21
(ketv.) 8 val.
2016-07-21
(ketv.) 17 val.
2016-07-22
(penkt.) 8 val.
2016-07-25
(pirm.) 8 val.
2016-08-17
(treč.) 8 val.

2016-07-18
(pirm.) 21 val.
2016-07-19
(antr.) 12 val.
2016-07-20
(treč.) 16 val.

2016-07-20
(treč.) 21 val.
2016-07-21
(ketv.) 12 val.

2016-07-22
(penkt.) 16 val.
2016-08-16
(antr.) 12 val.
2016-08-17
(treč.) 16 val.

2016-08-17
(treč.) 17 val.
2016-08-17
(treč.) 17 val.
2016-08-18
(ketv.) 8 val.
2016-08-18
(ketv.) 8 val.
2016-08-18
(ketv.) 17 val.
2016-08-18
(ketv.) 17 val.
2016-08-19
(penkt.) 8 val.
2016-08-19
(penkt.) 17 val.

2016-08-17
(treč.) 21 val.
2016-08-18
(ketv.) 12 val.
2016-08-18
(ketv.) 16 val.

2016-08-18
(ketv.) 21 val.
2016-08-19
(penkt.) 12 val.
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Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakultetuose

2016-08-22
(pirm.) 8 val.

2016-08-23
(antr.) 17 val.

ŠEŠTAS SKIRSNIS
STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS
109. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti
paskelbimo.
110. Studijų sutartis sudaroma tik pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos
studijoms įmoką.
111. Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių
sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus
privaloma pateikti fakulteto studijų centre per pirmąją studijų savaitę rugsėjo mėnesį.
112. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo pateikti 90 punkte nurodytų
dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti).
113. Pakviestieji studijuoti dokumentus pateikia fakultetuose (kontaktai pateikti Taisyklių 5
priede). Nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.
114. Studijų sutartį valstybės finansuojamoje studijų vietoje stojantysis gali sudaryti tik
nutraukęs anksčiau sudarytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.
115. Stojantysis gali būti sudaręs studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje ir kitą studijų
sutartį valstybės nefinansuojamoje vietoje.
SEPTINTAS SKIRSNIS
ĮMOKŲ DYDŽIAI
116. Priėmimo į antrosios pakopos studijas stojamoji studijų įmoka 2016 m. – 12 eurų.
Sąskaitos, į kurią reikia mokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
117. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkurse, stojamoji studijų įmoka
negrąžinama.
118. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti
registracijos studijoms įmoką.
119. Registracijos studijoms įmoka 2016 m. – 40 eurų. Sąskaitos, į kurią reikia mokėti šią
įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
120. Metinė antrosios studijų pakopos studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą
studijų kainą:
Eil.
Nr.

Studijų kryptis arba studijų
programa

Metinė studijų kaina, Eur

Vieno kredito
kaina, Eur

NL
I*
Socialinių mokslų studijų srities studijų
2265 / 2400**
1510 / 1600**
37,75 / 40,00**
kryptys (išskyrus švietimą ir ugdymą)
2 Matematika
2546
1697
42,43
3 Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių
mokslų studijų srities studijų kryptys
(išskyrus
matematiką),
biomedicinos
3242
2161
54,03
mokslų studijų srities studijų kryptys,
technologijos mokslų studijų srities studijų
kryptys, psichologija, filologija (vertimas)
4 Muzika
6307
4205
105,12
Studijų nuolatine forma (NL) trukmė – 1,5 arba 2 metai (apimtis – 90–120 kreditų). Studijų ištęstine forma (I) trukmė – 2 arba 3 metai
(apimtis – 90–120 kreditų).
* Tiksli metinė studijų ištęstine forma kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių.
1
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** Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.

IV SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į LAIPSNIO NESUTEIKIANČIAS STUDIJAS
PIRMAS SKIRSNIS
PRIĖMIMO ETAPAI
121. Universitete 2016 m. vykdomas priėmimas į laipsnio nesuteikiančią studijų programą
Pedagogikos studijos, vykdomą dienine ir nuotoline tvarkaraščio formomis.
122. Priėmimo į studijų programą „Pedagogikos studijos“ konkurse gali dalyvauti asmenys,
turintys pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą,
kuriame yra nurodytas mokomasis dalykas, kurį būsimasis pedagogas dėstys, dirbdamas ugdymo
įstaigoje. Konkurse gali dalyvauti asmenys jau dirbantys ar ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar
neformaliojo švietimo įstaigose, bet neturintys pedagogo kvalifikacijos.
123. Priėmimas į laipsnio nesuteikiančias studijas vykdomas Socialinių, humanitarinių mokslų
ir menų fakulteto studijų centre nuo 2016 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d.
124. Visi stojantieji turi atvykti į motyvacijos vertinimą (pokalbį), kuris vyks Socialinių,
humanitarinių mokslų ir menų fakultete Kaune (A. Mickevičiaus g. 37-102).
125. Priėmimo procedūrų datos:
Priėmimo procedūros
Priėmimo į laipsnio nesuteikiančias studijas konkurso paskelbimas,
prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Motyvacijos vertinimas
Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

Datos
nuo
2016-07-01
(penkt.) 8 val.
2016-08-24
(treč.) 8 val.
2016-08-26
(penkt.) 16 val.
2016-08-29
(pirm.) 8 val.

iki
2016-08-22
(pirm.) 12 val.
2016-08-24
(treč.) 18 val.

2016-08-30
(antr.) 17 val.

126. Informacija apie priėmimo į laipsnio nesuteikiančias studijas tvarką Universitete teikiama
darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre.
Studijų centro kontaktai: A. Mickevičiaus g. 37-102, 44244 Kaunas; tel. (8 37) 30 01 24; el. paštas
pedagogikos.studijos@ktu.lt; interneto tinklalapis http://ktu.edu/lt/stojantiesiems/laipsnionesuteikiancios.
ANTRAS SKIRSNIS
PRAŠYMO PATEIKIMAS IR DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS
127. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į laipsnio nesuteikiančias studijas konkurse priimami
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre (A. Mickevičiaus g. 37-102,
Kaunas), atvykus arba siunčiant el. paštu pedagogikos.studijos@ktu.lt.
128. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
128.1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
128.2. bakalauro diplomo, jo priedėlio (priedo);
128.3. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
128.4. pažymos apie darbą ugdymo įstaigoje (jei dirba);
128.5. pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
128.6. pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
128.7. pažymos apie dalyvavimą projektuose;
128.8. publikacijų (straipsnių, išleistų knygų titulinių lapų ir turinio);
128.9. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
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TREČIAS SKIRSNIS
KONKURSINIO BALO SANDARA
129. Konkursinį balą sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų,
suma.
130. Konkursinio balo dedamosios:
130.1. bakalauro diplomo priedėlyje (priede) nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis (svertinis
koeficientas – 0,6);
130.2. kitos dedamosios:
130.2.1. ugdymo įstaigos, kurioje dirba pretendentas, vadovo rekomendacija / siuntimas;
130.2.2. skaityti pranešimai tarptautinėse, šalies, miesto, rajono ar ugdymo įstaigos
konferencijose;
130.2.3. dalyvavimas Europos Sąjungos, šalies, miesto ar ugdymo įstaigos projektuose;
130.2.4. dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarų vedimas;
130.2.5. paskelbtos publikacijos;
130.2.6. motyvacinis pokalbis;
130.2.7. svertinis kitų dedamųjų koeficientas – 0,4.
131. Atrankos kriterijai, jų svorio koeficientai ir konkursinio balo skaičiavimo tvarka
pateikiama Taisyklių 6 priede.
KETVIRTAS SKIRSNIS
STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS
132. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kvietimo studijuoti paskelbimo.
133. Studijų sutartis sudaroma tik pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos
studijoms įmoką.
134. Sudarant studijų sutartį, pakviestieji privalo pateikti visų kartu su prašymu pateiktų
dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti).
135. Pakviestieji studijuoti studijų sutartį sudaro ir dokumentus pateikia Socialinių,
humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre (A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas).
Nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.
PENKTAS SKIRSNIS
ĮMOKŲ DYDŽIAI
136. Priėmimo į laipsnio nesuteikiančias studijas stojamoji studijų įmoka 2016 m. – 12 eurų.
Sąskaitos, į kurią reikia mokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
137. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkurse, stojamoji studijų įmoka
negrąžinama.
138. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti
registracijos studijoms įmoką.
139. Registracijos studijoms įmoka 2016 m. – 40 eurų. Sąskaitos, į kurią reikia mokėti šią
įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
140. Metinė laipsnio nesuteikiančių studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą studijų
kainą:
Studijų kryptis arba studijų
programa

Metinė studijų kaina, Eur

Vieno kredito
kaina, Eur
NL
I*
Švietimas ir ugdymas
2248
1499
37,47
* Tiksli metinė studijų ištęstine forma kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių.

V SKYRIUS
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PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNĮ STUDIJŲ SEMESTRĄ
PIRMAS SKIRSNIS
PRIĖMIMO ETAPAI
141. Į aukštesnį studijų semestrą konkurso būdu priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į
Universitetą po studijų nutraukimo arba baigę kolegines studijas ir norintys tęsti studijas Universitete
bei įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba norintys studijuoti dar vieną pirmosios ar antrosios
studijų pakopų programą.
142. Stojant į aukštesnį semestrą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai
pagal ketinamas studijuoti tas pačias arba kitas studijų programas.
143. Priėmimas į aukštesnį semestrą vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – 2016 m.
rugpjūčio 1–31 d., antrasis etapas – 2017 m. sausio 2–31 d.
144. Priėmimo procedūrų datos:
Etapai

Priėmimo procedūros

I etapas

Priėmimo į aukštesnį semestrą konkurso paskelbimas, prašymų
pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose
Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

II etapas

Priėmimo į aukštesnį semestrą konkurso paskelbimas, prašymų
pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose
Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

Datos
nuo
iki
2016-08-01
2016-08-22
(pirm.) 8 val.
(pirm.) 12 val.
2016-08-23
2016-08-26
(antr.) 8 val.
(penkt.) 16 val.
iki 2016-08-31
(treč.) 14 val.
iki 2016-08-31
(treč.) 17 val.
2017-01-02
2017-01-23
(pirm.) 8 val.
(pirm.) 12 val.
2017-01-24
2017-01-27
(antr.) 8 val.
(penkt.) 16 val.
iki 2017-01-31
(antr.) 14 val.
iki 2017-01-31
(antr.) 17 val.

145. Informacija apie priėmimo į aukštesnį semestrą tvarką Universitete teikiama darbo
dienomis nuo 8 iki 17 val. fakultetų studijų centruose (kontaktai pateikti Taisyklių 5 priede).
Informacija
apie
priėmimo
procedūrų
eigą
teikiama
interneto
tinklalapyje
http://ktu.edu/lt/stojantiesiems/aukstesnissemestras.
ANTRAS SKIRSNIS
PRAŠYMO PATEIKIMAS IR DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS
146. Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami
fakultetų studijų centruose (adresai pateikti Taisyklių 5 priede).
147. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti
motyvuotą studijų programos pageidavimą.
148. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
148.1. asmens tapatybės kortelės arba paso;
148.2. brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio
dokumento (stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas);
148.3. diplomo ir jo priedelio (priedo) ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio
dokumento (stojant į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas);
148.4. pažymos apie išklausytus dalykus;
148.5. pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
148.6. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
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149. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą:
149.1. siekiant tik bakalauro kvalifikacinio laipsnio, nurodyti pirmosios studijų pakopos
studijų programą (programų sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede);
149.2. siekiant teisės tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, nurodyti antrosios studijų
pakopos studijų programą (programų sąrašas pateiktas Taisyklių 3 priede).
150. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos,
prašymas nebus nagrinėjamas.
151. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios
studijų įmokos sumokėjimą.
TREČIAS SKIRSNIS
STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS
152. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame
semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį
semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
153. Studijų sutartis sudaroma tik pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos
studijoms įmoką.
154. Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakultetuose (kontaktai pateikti Taisyklių
5 priede).
155. Pakviestieji studijuoti sudarydami sutartį privalo pateikti 148 punkte nurodytų
dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti).
156. Sudarant studijų sutartį nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.
KETVIRTAS SKIRSNIS
ĮMOKŲ DYDŽIAI
157. Priėmimo į aukštesnį semestrą stojamoji studijų įmoka 2016 m. – 12 eurų. Sąskaitos, į
kurią reikia mokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
158. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkurse, stojamoji studijų įmoka
negrąžinama.
159. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti
registracijos studijoms įmoką.
160. Registracijos studijoms įmoka 2016 m. – 40 eurų. Sąskaitos, į kurią reikia mokėti šią
įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
161. Į aukštesnį semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka
skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Kreditų kainos
pateikiamos 81 ir 120 punktuose.
162. Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai,
studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus užimti šią laisvą
vietą, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios
laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.
VI SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į PAPILDOMĄSIAS STUDIJAS
PIRMAS SKIRSNIS
PRIĖMIMO ETAPAI
163. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos
pačios (kitos) studijų krypties ar srities koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete
antrosios studijų pakopos studijų programas.
164. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo
pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties, kurios vyko papildomosios
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studijos, antrosios studijų pakopos studijų programas (programų sąrašas pateiktas Taisyklių 3
priede). Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
165. Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios
studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui
skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų
pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.
166. Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – 2016 m.
rugpjūčio 1–31 d., antrasis etapas – 2017 m. sausio 2–31 d.
167. Priėmimo procedūrų datos:
Etapai

Priėmimo procedūros

I etapas

Priėmimo į papildomąsias studijas paskelbimas, prašymų
pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

II etapas

Priėmimo į papildomąsias studijas paskelbimas, prašymų
pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas
Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

Datos
nuo
iki
2016-08-01
2016-08-22
(pirm.) 8 val.
(pirm.) 12 val.
2016-08-23
2016-08-26
(antr.) 8 val.
(penkt.) 16 val.
iki 2016-08-31
(treč.) 14 val.
iki 2016-08-31
(treč.) 17 val.
2017-01-02
2017-01-23
(pirm.) 8 val.
(pirm.) 12 val.
2017-01-24
2017-01-27
(antr.) 8 val.
(penkt.) 16 val.
iki 2017-01-31
(antr.) 14 val.
iki 2017-01-31
(antr.) 17 val.

168. Informacija apie priėmimo į papildomąsias studijas tvarką Universitete teikiama darbo
dienomis nuo 8 iki 17 val. fakultetų studijų centruose (kontaktai pateikti Taisyklių 5 priede).
Informacija
apie
priėmimo
procedūrų
eigą
teikiama
interneto
tinklalapyje
http://ktu.edu/lt/stojantiesiems/papildomosios.
ANTRAS SKIRSNIS
PRAŠYMO PATEIKIMAS IR DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS
169. Prašymai leisti dalyvauti priėmime į papildomąsias studijas priimami fakultetų, kuriuose
vykdomos atitinkamos studijų programos, studijų centruose (adresai pateikti Taisyklių 5 priede).
170. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti
bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus.
171. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
171.1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
171.2. bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo;
171.3. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
171.4. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
172. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą.
173. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš
banko pranešimą apie stojamosios įmokos sumokėjimą.
TREČIAS SKIRSNIS
STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS
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174. Priėmę kvietimą studijuoti Universitete papildomosiose studijose asmenys turi su
Universitetu pasirašyti klausytojo studijų sutartį. Priimtiesiems į papildomąsias studijas studijų
pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
175. Studijų sutartis sudaroma tik pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos
studijoms įmoką.
176. Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakultetuose (kontaktai pateikti Taisyklių
5 priede).
177. Pakviestieji studijuoti sudarydami sutartį privalo pateikti 170 punkte nurodytų
dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti).
178. Sudarant studijų sutartį nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.
KETVIRTAS SKIRSNIS
ĮMOKŲ DYDŽIAI
179. Priėmimo į papildomąsias studijas stojamoji studijų įmoka 2016 m. – 12 eurų.
Sąskaitos, į kurią reikia mokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
180. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmime, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
181. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti
registracijos studijoms įmoką.
182. Registracijos studijoms įmoka 2016 m. – 40 eurų. Sąskaitos, į kurią reikia mokėti šią
įmoką, rekvizitai nurodyti Taisyklių 4 priede.
183. Papildomosios studijos yra mokamos. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną
pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Vieno kredito kaina – 22 eurai.
VII SKYRIUS
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, IŠSILAVINIMĄ ĮGIJUSIŲ UŽSIENIO ŠALIŲ
INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS
PIRMAS SKIRSNIS
PRIĖMIMO KRITERIJAI, STOJANTIEMS Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS VIETAS
184. Asmenys, išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose, konkurso būdu gali būti priimami į
valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:
184.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės
erdvės valstybių piliečiai;
184.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių
Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
184.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.
185. Priklausomai nuo pasirinktų studijų, asmenys prašymą pateikia anksčiau Taisyklėse
aprašyta tvarka.
186. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
186.1. asmens tapatybės kortelės arba paso;
186.2. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) išduotą pažymą apie įgytą ir Lietuvos
Respublikos švietimo sistemoje prilyginto išsilavinimo pripažinimą;
186.3. SKVC išduotą pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių konvertavimo (tik
stojantiesiems į pirmosios studijų pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas);
186.4. Vilniaus universiteto išduotą pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą ar
kompetentingos institucijos (ambasados, savivaldybės ar oficialiai įregistruotos lietuvių
bendruomenės toje šalyje) išduotą dokumentą, liudijantį lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į
kurias pretenduoja stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio lietuvių
kalbos ir literatūros egzamino ar baigiamojo lietuvių kalbos egzamino pagal tarptautinės
organizacijos švietimo programą;
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186.5. IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2
metus išduotą pažymą, įrodančią anglų kalbos lygį, jei studijos, į kurias pretenduoja stojantysis,
organizuojamos anglų kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio anglų kalbos egzamino;
186.6. lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos kompetentingos institucijos
(ambasados ir pan.) išduotą pažymą arba kitą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra
lietuvių kilmės užsienietis. Dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba
rusų kalba;
186.7. kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir
pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad
asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
186.8. kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį,
jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo
mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje.
187. Asmenims, atitinkantiems 184 punkte nustatytus kriterijus, priėmimo sąlygos ir įmokų
dydžiai pateikiami ankstesniuose Taisyklių skyriuose.
188. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai,
nepageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas vietas, konkurso būdu gali būti
priimami valstybės nefinansuojamas studijų vietas, pateikiant prašymą vėlesniuose Taisyklių
skirsniuose nurodyta tvarka.
189. Užsienio šalių, nesančių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės narėmis,
piliečiai, neatitinkantys šių Taisyklių 184 punkte nustatytų kriterijų, konkurso būdu priimami į
valstybės nefinansuojamas studijų vietas, pateikiant prašymą vėlesniuose skirsniuose nurodyta tvarka.
ANTRAS SKIRSNIS
INSTITUCINIS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMAS
190. Institucinio užsienio šalių piliečių priėmimo metu priimama tik į valstybės
nefinansuojamas studijų vietas Universitete studijuoti nuolatine forma anglų kalba dėstomas studijų
programas.
191. Institucinis užsienio šalių piliečių priėmimas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – nuo
2016 m. sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. (norintiems studijuoti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.), antrasis
etapas – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. (norintiems studijuoti nuo 2017 m. vasario
1 d.).
192. Priėmimo procedūrų datos:
Etapai

Priėmimo procedūros
Pirmojo etapo priėmimo konkurso paskelbimas, prašymų
pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas

I etapas

jei stojančiojo šalyje yra Lietuvos Respublikos ambasada arba
stojančiajam nereikalinga viza atvykti į Lietuvos Respubliką

Datos
nuo

iki

2016-01-02
00 val.

2016-06-30
24 val.

2016-01-02
00 val.

2016-07-30
24 val.

Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas
per 5 d. d. nuo reikalavimus atitinkančios paraiškos pateikimo

2016-07-08
16 val.

jei stojančiojo šalyje yra Lietuvos Respublikos ambasada arba
stojančiajam nereikalinga viza atvykti į Lietuvos Respubliką

2016-08-05
16 val.
2016-07-13
16 val.

Išankstinės studijų įmokos sumokėjimas
jei stojančiojo šalyje yra Lietuvos Respublikos ambasada arba
stojančiajam nereikalinga viza atvykti į Lietuvos Respubliką

II
eta
pas

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas
Antrojo etapo priėmimo konkurso paskelbimas, prašymų
pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas

2016-09-01
00 val.

2016-08-10
16 val.
2016-08-31
16 val.
2016-11-30
24 val.

20
Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas
per 5 d. d. nuo reikalavimus atitinkančios paraiškos pateikimo
Išankstinės studijų įmokos sumokėjimas
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

2016-12-05
16 val.
2016-12-15
16 val.
2017-01-31
16 val.

193. Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami tik internetu, tinklalapyje http://apply.ktu.edu.
194. Prašyme galima nurodyti iki trijų pageidavimų.
195. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti
visų reikalaujamų dokumentų elektronines dokumentų kopijas.
196. Institucinio užsieniečių priėmimo prašymo teikimo metu pateikiamos elektroninės
dokumentų kopijos:
196.1. paso arba, tik Europos Sąjungos piliečių atveju, asmens tapatybės kortelės;
196.2. galiojančio leidimo laikinai / nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos
Sąjungos šalyje, jei turi;
196.3. dokumentinė nuotrauka;
196.4. brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių
dokumentų – stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas; diplomo ir jo
priedėlio – stojant į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas;
196.5. anglų kalbos žinias patvirtinančio pažymėjimo;
196.6. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei turi;
196.7. mokslo (meno) veiklos įrodymų, jei turi;
196.8. praktinės veiklos patirties įrodymų;
196.9. pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
197. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių, anglų ar rusų kalba, privalo būti išversti į vieną iš
šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
198. Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu
laikomas studijų programos pavadinimo ir studijų pakopos nurodymas.
199. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios
studijų įmokos sumokėjimą.
200. Informacija apie užsienio šalių piliečių priėmimo tvarką ir studijas Universitete teikiama
bei dėl studijų programos pasirinkimo konsultuojama Tarptautinių ryšių departamente darbo
dienomis nuo 13 iki 17 val. Tarptautinių ryšių departamento kontaktai: K. Donelaičio g. 73-104, LT44249 Kaunas; tel.: (8 37) 30 00 88, (8 37) 30 00 36; faksas (8 37) 30 00 39; el. paštas
international@ktu.lt; Skype KTU_admission. Daugiau informacijos apie priėmimo į Universitetą
procedūrų eigą teikiama interneto tinklalapyje http://ktu.edu/admissions.
TREČIAS SKIRSNIS
MINIMALŪS REIKALAVIMAI
201. Į pirmosios studijų pakopos studijų programas gali būti priimami asmenys, atitinkantys
šiuos reikalavimus:
201.1. turintys vidurinį išsilavinimą;
201.2. konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 2;
201.3. konkursinio balo dedamųjų įvertinimai yra ne mažesni nei 60 proc.;
201.4. išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos arba jam prilyginamas egzaminas
arba Universiteto organizuojamas stojamasis egzaminas (Taisyklių 7 priedas);
201.5. jei anglų kalba nėra gimtoji, anglų kalbos žinios yra ne mažesnės nei B2 lygis pagal
CEFR, IELTS balas ne mažesnis nei 5.5, kur visų dedamųjų atskirai įvertinimai yra ne mažesni nei
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5.5, TOEFL iBT balas ne mažesnis nei 75, arba lygiavertis kitų tarptautinių anglų kalbos žinių
egzaminų lygis;
201.6. vidurinį išsilavinimą įgijusiems anksčiau nei 2014 metais, reikalaujama išlaikyti
Universiteto organizuojamus stojamuosius egzaminus, atitinkančius norimos studijuoti studijų
programos konkursinio balo dedamąsias (Taisyklių 7 priedas);
201.7. gali būti taikomi papildomi reikalavimai, priklausomai nuo šalies, kurioje įgytas
vidurinis išsilavinimas (daugiau informacijos http://ktu.edu/admissions).
202. Į antrosios studijų pakopos studijų programas gali būti priimami asmenys, atitinkantys
šiuos reikalavimus:
202.1. turintys:
201.1.1. Taisyklių 3 priede nurodytų krypčių universitetinių pirmosios studijų pakopos arba
vientisųjų studijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų baigimo diplomą, arba
Taisyklių 3 priede nurodytų koleginių studijų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę
papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo
kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys praktinės veiklos patirties;
201.1.2. atitinkantys priėmimo papildomus reikalavimus, nurodytus Taisyklių 3 priede;
202.2. bakalauro kvalifikacinio laipsnio svertinis pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 60
proc.;
202.3. jei anglų kalba nėra gimtoji, anglų kalbos žinios yra ne mažesnės nei C1 lygis pagal
CEFR, IELTS balas ne mažesnis nei 6, kur visų dedamųjų atskirai įvertinimai yra ne mažesni nei 5.5,
TOEFL iBT balas ne mažesnis nei 85, arba lygiavertis kitų tarptautinių anglų kalbos žinių egzaminų
lygis;
202.4. gali būti taikomi papildomi reikalavimai, priklausomai nuo šalies, kurioje įgytas
vidurinis išsilavinimas (daugiau informacijos http://ktu.edu/admissions).
KETVIRTAS SKIRSNIS
KONKURSINIO BALO SANDARA
203. Stojančiųjų į pirmosios studijų pakopos studijų programas konkursinis balas susideda iš
mokomųjų dalykų įvertinimų, paimtų iš brandos atestato arba jam prilyginamo dokumento ir (arba)
jo priedo bei Universiteto organizuojamų stojamųjų egzaminų ir motyvacijos įvertinimų, jei taikoma.
Konkursinio balo dedamosios ir jų įtaka yra nurodytos Taisyklių 7 priede.
204. Į antrosios studijų pakopos studijų programas stojančiųjų konkursinis balas susideda iš
pirmosios studijų pakopos studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinio
vidurkio (svertinis koeficientas – 0,7), jei stojantysis turi – mokslo veiklos (mokslinių publikacijų,
pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje,
darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų
programas, įvertinimo dešimtbalėje sistemoje (svertinis koeficientas – 0,2) ir privalomo motyvacijos
įvertinimo dešimtbalėje sistemoje (svertinis koeficientas – 0,1). Tarptautinių ryšių departamentas yra
atsakingas už pažymių konvertavimą, jei įgyto išsilavinimo dokumentuose taikoma kitokia nei
Lietuvos švietimo sistemoje įprasta vertinimo sistema. Pažymių konvertavimas atliekamas remiantis
Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintomis gairėmis (www.skvc.lt).
205. Motyvacijos vertinimas atliekamas fakultetų priėmimo komisijos arba jos deleguoto
darbuotojo per 5 darbo dienas nuo reikalavimus atitinkančios paraiškos pateikimo.
PENKTAS SKIRSNIS
STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS
206. Asmenys, gavę kvietimą studijuoti, privalo iki nurodytos datos sumokėti išankstinę
studijų įmoką už pirmuosius studijų metus (60 kreditų). Išankstinės studijų įmokos sumokėjimas
laikomas pakviestojo studijuoti Universitete kvietimo studijuoti priėmimu. Universitetui gavus iš
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banko pranešimą apie išankstinės studijų įmokos sumokėjimą, per 5 darbo dienas parengiami ir
išsiunčiami tarpininkavimo dokumentai nacionalinei vizai gauti, jei reikalinga.
207. Sudarydami sutartį, pakviestieji privalo pateikti visų kartu su prašymu pateiktų
dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų įstatymų numatyta tvarka patvirtintas kopijas (palikti).
208. Studijų sutartys su į Universitetą įstojusiais ir išankstinę studijų įmoką sumokėjusiais
asmenimis sudaromos jiems atvykus į Universitetą ir užsiregistravus Tarptautinių ryšių departamente
pagal nurodytus terminus (K. Donelaičio g. 73-104, Kaunas).
ŠEŠTAS SKIRSNIS
ĮMOKŲ DYDŽIAI
209. Užsienio šalių piliečiams, dalyvaujantiems instituciniame užsienio šalių piliečių priėmime,
stojamoji studijų įmoka 2016 m. – 100 eurų. Sąskaitos, į kurią reikia mokėti šią įmoką, rekvizitai
nurodyti Taisyklių 4 priede. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
210. Užsienio šalių piliečiai, dalyvaujantys instituciniame užsienio šalių piliečių priėmime,
registracijos studijoms įmokos nemoka.
211. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma iki nurodytos datos
sumokėti išankstinę studijų įmoką už pirmuosius studijų metus (60 kreditų).
212. Metinė pirmosios studijų pakopos studijų kaina užsienio šalių piliečiams, įstojusiems nuo
2016 m. rugsėjo 1 d. ir sutinkantiems mokėti visą studijų kainą:

Eil. Studijų kryptis arba studijų
Nr. programa

1
2
3
4
5
6

Humanitarinių mokslų studijų srities
studijų kryptys (išskyrus filologiją),
socialinių mokslų srities studijų kryptys
(išskyrus švietimą ir ugdymą)
Matematika
Filologija (lingvistika)
Architektūra, švietimas ir ugdymas,
fizinių mokslų studijų srities studijų
kryptys, technologijos mokslų studijų
srities studijų kryptys
Fotografija ir medijos
Muzika

ES šalių narių ir prilyginamas
teises turinčių piliečių*
Metinė
nuolatinių
Vieno kredito
studijų kaina,
kaina, Eur
Eur

Trečiųjų šalių piliečių
Metinė
nuolatinių
studijų kaina,
Eur

Vieno kredito
kaina, Eur

1271 / 1560**

21,18 / 26,00**

2800

46,67

1552
1884

25,87
31,40

2800
2800

46,67
46,67

2248

37,47

2800

46,67

3256
5313

54,27
88,55

3256
5313

54,27
88,55

* Europos Sąjungos valstybių narių ir kandidačių, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, jų šeimų
nariams, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be
pilietybės, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams,
vaikaičiams ir provaikaičiams, užsienio valstybių piliečiams, kurių norminė studijų kaina yra apmokama iš Lietuvos
Respublikos arba Universiteto biudžeto, vykdant talentų pritraukimo programas.
** Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.

213. Metinė antrosios studijų pakopos studijų kaina užsienio šalių piliečiams, įstojusiems nuo
2016 m. rugsėjo 1 d. ir sutinkantiems mokėti visą studijų kainą:

Eil. Studijų kryptis arba studijų
Nr. programa

1

Socialinių mokslų studijų srities studijų
kryptys (išskyrus švietimą ir ugdymą)

ES šalių narių ir prilyginamas
teises turinčių piliečių*
Metinė
nuolatinių
Vieno kredito
studijų kaina,
kaina, Eur
Eur
2265 / 2400**

37,75 / 40,00**

Trečiųjų šalių piliečių
Metinė
nuolatinių
studijų kaina,
Eur

Vieno kredito
kaina, Eur

3500

58,33

23
2546
42,43
2 Matematika
3500
58,33
Architektūra, švietimas ir ugdymas,
fizinių mokslų studijų srities studijų
3 kryptys, biomedicinos mokslų studijų
3242
54,03
4000
66,67
srities studijų kryptys, technologijos
mokslų studijų srities studijų kryptys
4 Muzika
6307
105,12
6307
105,12
* Europos Sąjungos valstybių narių ir kandidačių, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, jų šeimų
nariams, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be
pilietybės, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams,
vaikaičiams ir provaikaičiams, užsienio valstybių piliečiams, kurių norminė studijų kaina yra apmokama iš Lietuvos
Respublikos arba Universiteto biudžeto, vykdant talentų pritraukimo programas.
** Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
214. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus, susijusius su priėmimu į pirmosios
ir antrosios studijų pakopų studijas, priima studijų prorektorius, sprendimus, susijusius su priėmimu
į laipsnio nesuteikiančias studijas, aukštesnį studijų semestrą ir papildomąsias studijas, priima
rektoriaus įsakymu paskirta fakulteto priėmimo komisija.
215. Taisyklės keičiamos arba pripažįstamos netekusiomis galios Senato nutarimu.
____________________________
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1 priedas
PIRMOSIOS STUDIJŲ PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Valstybinis
kodas

Studijų programos pavadinimas

Studijų
forma,
trukmė
metais
NL
I

Specializacija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Gretutinė studijų kryptis
(šaka)

CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
612F10002 Taikomoji chemija
612H17001 Aplinkosaugos inžinerija

4
[1]

612H81001 Cheminė technologija ir inžinerija [1]
612J70001 Pramoninė biotechnologija
612E40001 Maisto mokslas ir technologija
612J53001 Medienos inžinerija
612J40002 Mados inžinerija

D

6D

-

Chemijos bakalauras

Aplinkos inžinerijos bakalauras
Organinių
medžiagų
technologija,
4D
6D
Chemijos inžinerijos bakalauras
Neorganinių medžiagų technologija
4D
6D
Biotechnologijų bakalauras
D
4
6D
Maisto technologijų bakalauras
MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS
Medienos dirbinių technologijų
4D
6D
bakalauras
Aprangos inžinerija,
Polimerų ir tekstilės technologijų
4D
6D
bakalauras
Tekstilės inžinerija
4

D

6

D

612H13001 Pramoninio dizaino inžinerija

4D

6D

612H74002 Medijų inžinerija

4D

6D

612H41003 Aviacijos inžinerija [1]

4D

6S

612H70001 Gamybos inžinerija [1]

4D

6D

612H30001 Mechanikos inžinerija [1]
612H73001 Mechatronika [1]

4D
4D

6 D, S
6D

612E30001 Šilumos energetika ir technologijos

4D

6D

612E20001 Transporto priemonių inžinerija [1]

4D

6S

Reklamos inžinerinės technologijos,
Spaudos technologijos
Orlaivių projektavimas,
Orlaivių
techninės
priežiūros
technologija
Gamybos technologijos,
Gamybos valdymas [2],
Plastikai
Inžinerinis projektavimas
Šilumos energetika,
Naftos, dujų ir biokuro inžinerija,
Šaldymo inžinerija
Kelių transporto priemonių inžinerija,
Geležinkelio transporto priemonių
inžinerija

-

Inžinerinio projektavimo bakalauras

Pramoninis dizainas

Spaudos inžinerijos bakalauras

Ekonomika, Rinkodara,
Vadyba

Aviacijos inžinerijos bakalauras

-

Gamybos inžinerijos bakalauras

-

Mechanikos inžinerijos bakalauras
Mechatronikos bakalauras

-

Energijos inžinerijos bakalauras

-

Sausumos transporto inžinerijos
bakalauras

-
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Valstybinis
kodas

Studijų programos pavadinimas

612N20003 Industrinių technologijų vadyba [1]

Studijų
forma,
trukmė
Specializacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
metais
NL
I
EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS
Energetikos vadyba,
Vadybos bakalauras
4D
Gamybos vadyba,
Logistikos vadyba

612L10003 Ekonomika

4D

-

Investicijų ir inovacijų ekonomika,
Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Ekonomikos bakalauras
Viešoji ekonomika ir mokesčiai

612N10002 Verslo administravimas

4D

-

Paslaugų verslas,
Tarptautinis verslas

612N50002 Marketingas

4D

-

612N40002 Apskaita

4D

-

Verslo bakalauras

-

Auditas,
Finansinė apskaita ir atskaitomybė

Rinkodaros bakalauras

Apskaitos bakalauras

Gretutinė studijų kryptis
(šaka)

Apskaita, Europos
Sąjungos studijos,
Finansai, Informatika,
Pedagogika, Politikos
mokslai, Rinkodara,
Viešasis administravimas,
Žmonių išteklių vadyba,
Matematika
Apskaita, Ekonomika,
Europos Sąjungos studijos,
Finansai, Psichologija,
Rinkodara. Žmonių
išteklių vadyba
Politikos mokslai, Viešasis
administravimas
Apskaita, Ekonomika,
Europos Sąjungos studijos,
Finansai, Politikos
mokslai, Pedagogika,
Psichologija, Viešasis
administravimas, Žmonių
išteklių vadyba
Ekonomika, Europos
Sąjungos studijos,
Finansai, Politikos
mokslai, Rinkodara,
Pedagogika, Viešasis
administravimas, Žmonių
išteklių vadyba,
Matematika
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Valstybinis
kodas

Studijų programos pavadinimas

Studijų
forma,
trukmė
metais
NL
I

Specializacija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

612N60002 Žmonių išteklių vadyba

4D

-

-

Žmonių išteklių vadybos bakalauras

612N30001 Finansai

4D

-

-

Finansų bakalauras

612E33001 Atsinaujinančioji energetika

4D

612H16001 Biomedicininė elektronika

4D

ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS
Atsinaujinančios energijos šaltinių
Atsinaujinančios energijos inžinerijos
6 D valdymo sistemos,
bakalauras
Energijos šaltiniai
6D

-

612H66001 Automatika ir valdymas

4D

6 D,

612H63001 Elektros energetikos sistemos

4D

6D

612H61002 Elektronikos inžinerija [1]

4D

6D

612H62001 Elektros inžinerija

4D

6D

612H67001 Robotika

4D

6D

Mechatroninės sistemos,
Procesų valdymas,
Transporto automatika,
Valdymo sistemos
Elektros sistemos ir jų valdymas,
Elektros tiekimo sistemos,
Relinės apsaugos ir automatikos
sistemos
Elektros ir valdymo įtaisai,
Energijos keitikliai ir jų valdymas
-

612H64001 Informacijos ir komunikacijų inžinerija

4D

6D

-

612H61007 Transporto elektronika

4D

6D

-

Gretutinė studijų kryptis
(šaka)
Apskaita, Ekonomika,
Europos Sąjungos studijos,
Finansai, Politikos
mokslai, Rinkodara,
Pedagogika, Psichologija,
Viešasis administravimas
Apskaita, Ekonomika,
Europos Sąjungos studijos,
Politikos mokslai,
Rinkodara, Pedagogika,
Viešasis administravimas,
Žmonių išteklių vadyba,
Kultūros filosofija,
Lingvistika, Matematika

-

Biomedicinos inžinerijos bakalauras

-

Valdymo sistemų bakalauras

-

Elektros energijos bakalauras

-

Elektronikos inžinerijos bakalauras

-

Elektros inžinerijos bakalauras

-

Robotikos ir kibernetikos bakalauras
Telekomunikacijų inžinerijos
bakalauras
Elektronikos inžinerijos bakalauras

-
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Valstybinis
kodas

Studijų programos pavadinimas

612F30007 Taikomoji fizika [1]

Studijų
forma,
trukmė
Specializacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
metais
NL
I
MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS
4D

6D

612G10002 Taikomoji matematika

4D

6D

612J50002 Medžiagos ir nanotechnologijos [1]

4D

6D

Sveikatos informatika
(jungtinė su LSMU)

4D

-

612I20001 Informacinės sistemos

4D

-

612I10004 Informatika [1]

4D

-

618I50001

612E10001 Informatikos inžinerija
612I30002 Programų sistemos
612E14002 Multimedijos technologijos

612Q10005 Naujųjų medijų kalba [2]

Duomenų
analizės
matematiniai
metodai,
Verslo
sistemų
matematinis
modeliavimas
Biomedžiagos,
Funkcinės medžiagos
INFORMATIKOS FAKULTETAS
Biomedicininė informatika,
E. sveikatos technologijos
Informacinių sistemų projektavimas ir
projektų valdymas,
Interneto informacinių sistemų ir
duomenų bazių programavimas
Interneto informatika,
Multimedijų sistemos

Fizikos bakalauras

Matematikos bakalauras

Medžiagų technologijų bakalauras

4D

-

Informacijos sistemų bakalauras

-

Informatikos bakalauras

-

6D

-

Ekonomika, Informatika,
Matematika, Pedagogika,
Rinkodara
Ekonomika, Finansai,
Fizika, Informatika,
Pedagogika, Rinkodara,
Medžiagų technologijos
Ekonomika, Informatika,
Matematika, Rinkodara

Sveikatos informatikos bakalauras

Informacinės technologijos,
Informatikos inžinerijos bakalauras
Kompiuterinių sistemų inžinerija
4D
Programų sistemų bakalauras
Multimedijos inžinerija,
4D
Informacinių technologijų bakalauras
Žiniasklaidos informacinės
technologijos
SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS [4]
4D

Gretutinė studijų kryptis
(šaka)

Lingvistikos bakalauras

Matematika, Ekonomika,
Fizika, Medžiagų
technologijos
-

Europos Sąjungos studijos,
Informatika, Kultūros
filosofija, Matematika,
Politikos mokslai,
Psichologija, Rinkodara,
Pedagogika, Verslas,
Vertimas, Viešasis
administravimas, Žmonių
išteklių vadyba
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Valstybinis
kodas

Studijų programos pavadinimas

Studijų
forma,
trukmė
metais
NL
I

Specializacija

Socioedukacinio darbo vadyba,
Socioedukacinis darbas bendruomenėje,
Šeimos ir vaiko teisių apsauga

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Socialinės pedagogikos bakalauras,
pedagogo kvalifikacija

Gretutinė studijų kryptis
(šaka)

612X16005 Socialinė pedagogika

4 D, N

6 D, N

612N70001 Viešasis administravimas

4 D, N

-

-

Viešojo administravimo bakalauras

612L20007 Viešoji politika [5]

4 D, N

-

-

Politikos mokslų bakalauras

612L30002 Sociologija

4 D, N

6 D, N

612V56001 Medijų filosofija

4 D, N

6 D, N

-

Kultūros filosofijos bakalauras

612W37001 Muzikos technologijos

4D

6D

-

Muzikos technologijų ir industrijos
bakalauras

-

Technikos kalbos vertimas
612U60001 (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų
kalbomis) [3]

4D

-

-

Vertimo bakalauras

-

612L23001 Europos studijos

4D

601K10004 Architektūra [1]

5D

612H24001 Pastatų inžinerinės sistemos

4D

612H20001 Statybos inžinerija [1]

4D

6D

Sociologijos bakalauras

-

Europos Sąjungos studijų bakalauras

STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS
Architektūros magistras
Statinių inžinerinių sistemų
bakalauras
Statybinės konstrukcijos,
Statybinės medžiagos,
6S
Statybos inžinerijos bakalauras
Pastatų inžinerinės sistemos,
Statybos technologijos

Psichologija
Apskaita, Ekonomika,
Europos Sąjungos studijos,
Finansai, Kultūros
filosofija, Lingvistika,
Pedagogika, Psichologija,
Rinkodara, Vertimas,
Žmonių išteklių vadyba
Matematika, Psichologija
Europos Sąjungos studijos,
Politikos mokslai,
Psichologija, Rinkodara,
Pedagogika, Verslas,
Vertimas, Viešasis
administravimas, Žmonių
išteklių vadyba

Ekonomika, Finansai,
Psichologija, Rinkodara,
Verslas, Vertimas,
Viešasis administravimas,
Žmonių išteklių vadyba
-

-
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Valstybinis
kodas

Studijų programos pavadinimas

612H66001 Automatika ir valdymas
612E20001 Transporto priemonių inžinerija
612N10002 Verslo administravimas

Studijų
forma,
trukmė
Specializacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
metais
NL
I
PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS
Mechatroninės sistemos,
4D
6S
Valdymo sistemų bakalauras
Robotika
Sausumos transporto inžinerijos
4D
6S
Automobilių eksploatacija
bakalauras
Paslaugų
verslas,
4D
6S
Verslo bakalauras
Tarptautinis verslas

Gretutinė studijų kryptis
(šaka)

-

Studijų forma:
NL – nuolatinė studijų forma,
I – ištęstinė studijų forma.
Studijų tvarkaraščio forma:
D – dieninė (akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis).
S – savaitgalinė (akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu savaitgaliais).
N – nuotolinė (teoriniai užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu; dalis praktinių darbų atliekama universitete; egzaminai laikomi universitete, išimtinais atvejais - nuotoliniu būdu).
C – ciklinė (1-2 mėn. trunkančio ciklo metu intensyviai studijuojamas vienas dalykas, o ciklo pabaigoje laikomas to dalyko egzaminas).
Pastabos:
[1] – Studijos organizuojamos ir anglų kalba (užsieniečiams ir šia kalba pageidaujantiems studijuoti Lietuvos Respublikos piliečiams).
[2] – Studijos organizuojamos tik anglų kalba.
[3] – Privalomas B2 anglų kalbos mokėjimo lygis.
[4] – Gretutinės studijų krypties programos siūlomos tik nuolatinės studijų formos studentams.
[5] – Studijų programa gali būti dėstoma anglų kalba, jei yra užsieniečių studentų.
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2 priedas
PAGRINDINIŲ KRITERIJŲ ĮTAKA GERIAUSIŲJŲ EILEI Į PIRMOSIOS STUDIJŲ PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJAS

PIRMASIS DALYKAS

ANTRASIS DALYKAS

TREČIO DALYKIO
svertinis koeficientas [3]

STUDIJŲ PROGRAMA

svertinis koeficientas

STUDIJŲ KRYPTIS ARBA
KRYPTIES ŠAKA

svertinis koeficientas

KONKURSINIAI DALYKAI

LIETUVIŲ
KALBOS IR
LITERATŪR
OS svertinis
koeficientas

0,2

0,2

0,2
užsienio kalba
0,2

0,1

0,2

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
V500 Filosofija
Q100 Lingvistika
U600 Vertimas

Medijų filosofija
Naujųjų medijų kalba [2]
Technikos kalbos vertimas

istorija
lietuvių kalba ir literatūra

matematika
0,4

istorija

MENŲ STUDIJŲ SRITIS
W300 Muzika

Muzikos technologijos

K100 Architektūra

Architektūra

[1]

stojamasis egzaminas (kaip egzamino dalis įskaitomas
muzikologijos egzamino įvertinimas) [5]

0,7

stojamasis egzaminas

matematika

0,2

0,5

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

L300 Sociologija
N700 Viešasis administravimas
N100 Verslas
N200 Vadyba
N300 Finansai
N400 Apskaita
N500 Rinkodara

Viešoji politika [4]
Europos studijos
Sociologija
Viešasis administravimas
Verslo administravimas
Industrinių technologijų vadyba [1]
Finansai
Apskaita
Marketingas

N600 Žmonių išteklių vadyba

Žmonių išteklių vadyba

L100 Ekonomika

Ekonomika

X160 Socialinė pedagogika

Socialinė pedagogika

L200 Politikos mokslai

istorija

0,4

matematika arba
informacinės technologijos

0,2

0,2

0,2

matematika

0,4

istorija

0,2

0,2

0,2

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

matematika arba
informacinės technologijos

0,2

0,2

istorija
0,2
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FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Taikomoji matematika
Informatika [1]
Informacinės sistemos
matematika
Programų sistemos
0,4
Sveikatos informatika
Taikomoji chemija
chemija
Taikomoji fizika [1]
fizika
TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS [3]
H130 Inžinerinis projektavimas
Pramoninio dizaino inžinerija
H160 Biomedicinos inžinerija
Biomedicininė elektronika
Statybos inžinerija [1]
H200 Statybos inžinerija
Pastatų inžinerinės sistemos
H300 Mechanikos inžinerija
Mechanikos inžinerija [1]
H400 Aeronautikos inžinerija
Aviacijos inžinerija [1]
Elektronikos inžinerija [1]
Transporto elektronika
Elektros energetikos sistemos
H600 Elektronikos ir elektros
matematika
0,4
Elektros inžinerija
inžinerija
Robotika
Informacijos ir komunikacijų inžinerija
Automatika ir valdymas
Gamybos inžinerija [1]
H700 Gamybos inžinerija
Mechatronika [1]
Medijų inžinerija
E200 Sausumos transporto inžinerija
Transporto priemonių inžinerija [1]
Šilumos energetika ir technologijos
E300 Energijos inžinerija
Atsinaujinančioji energetika
H170 Aplinkos inžinerija
Aplinkosaugos inžinerija [1]
J400 Polimerų ir tekstilės technologijos Mados inžinerija
matematika
0,4
Medžiagos ir nanotechnologijos [1]
J500 Medžiagų technologijos
Medienos inžinerija
E400 Maisto technologijos
Maisto mokslas ir technologija
H800 Chemijos ir procesų inžinerija
Cheminė technologija ir inžinerija [1]
matematika
0,4
J700 Biotechnologija
Pramoninė biotechnologija
Informatikos inžinerija
E100 Informatikos inžinerija
matematika
0,4
Multimedijos technologijos
G100 Matematika
I100 Informatika
I200 Informacinės sistemos
I300 Programų sistemos
I500 Sveikatos informatika
F100 Chemija
F300 Fizika

informacinės technologijos
arba fizika

0,2

0,2

0,2

fizika

0,2

0,2

0,2

chemija arba fizika

0,2

0,2

0,2

chemija

0,2

0,2

0,2

informacinės technologijos
arba fizika

0,2

0,2

0,2

matematika arba biologija

[1] – Studijos organizuojamos ir anglų kalba (užsieniečiams ir šia kalba pageidaujantiems studijuoti Lietuvos Respublikos piliečiams).
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[2] – Studijos organizuojamos tik anglų kalba.
[3] – bet kurio kito dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, kurio egzaminas organizuojamas einamaisiais mokslo metais. Stojant į technologijos mokslų studijų srities programas, trečiojo
dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki
2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės
dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis, perskaičiuojamas kaip valstybiniai brandos egzaminai pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos
aprašo 13 punktą.
[4] – Studijų programa gali būti dėstoma anglų kalba, jei yra užsieniečių studentų.
[5] – Neturintiems muzikologijos egzamino įvertinimo įskaitomas muzikos dalyko metinis pažymys (svertinis koeficientas 0,01).
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3 priedas
ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Valstybinis
kodas

Studijų programos
pavadinimas

621B92002 Medicinos fizika [1]

621U60002

Technikos kalbos vertimas ir
lokalizacija

621K10001 Architektūra [1]

621W30003

Elektroninės muzikos
kompozicija ir atlikimas

Studijų
programos
vykdymo vieta

Kaunas

Kaunas

Kaunas

Kaunas

Studijų forma,
trukmė metais

NL

I

Priėmimo reikalavimai
(stojantysis privalo tenkinti pagrindinius ir papildomus reikalavimus)
papildomi
pagrindiniai
(nurodytos studijų
krypties (-čių)
įgijusiems universitetinį
įgijusiems koleginį
dalykų
apimtis
bakalauro laipsnį *
bakalauro laipsnį
kreditais)

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Medicina ir sveikata (studijų kryptis), Medicinos fizika (krypties šaka)
Biomedicinos, fizinių ar technologijos
mokslų studijų srities bakalauro Biomedicinos,
fizinių
ar
kvalifikacinis laipsnis.
technologijos mokslų studijų
2D
ARBA
srities
profesinio
bakalauro
Kitų
studijų
sričių
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
papildomosios studijos.
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Vertimas (studijų kryptis)
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
2D
iki 3 D Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
laipsnis ir 60 kr. papildomosios
studijos.
MENŲ STUDIJŲ SRITIS
Architektūra (studijų kryptis)
Architektūros
studijų
krypties
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
2D
Statybos inžinerijos ar statybų
technologijų
studijų
krypties
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 45
kr. papildomosios studijos.
Muzika (studijų kryptis)
Muzikos
studijų
krypties
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir 30 kr. papildomosios
1,5 D
2,5 D
Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
studijos arba ≥1 m. praktinės
veiklos patirtis [3].
ARBA

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

-

Medicinos
fizikos
magistras

-

Vertimo
magistras

-

Architektūros
magistras

-

Muzikos
magistras
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621X20003 Edukacinės technologijos [5]
621X20004 Edukologija

621L10008 Ekonomika

Verslo ekonomika
Verslo ekonomika
Verslo ekonomika
621L17001 Verslo ekonomika
Verslo ekonomika
Verslo ekonomika
Verslo ekonomika
Verslo ekonomika

Kitos studijų krypties profesinio
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
60 kr. papildomosios studijos.
SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Edukologija (studijų kryptis)
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
Kaunas
2D
iki 3 D Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
laipsnis ir 30 kr. papildomosios
Kaunas
studijos.
Ekonomika (studijų kryptis)
Ekonomikos studijų krypties
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios
studijos arba ≥1 m. praktinės
Ekonomikos, verslo, vadybos, finansų,
veiklos patirtis [3].
apskaitos, rinkodaros ar socialinių
ARBA
studijų
krypties
bakalauro
C
Kitos
studijų
krypties/srities
3
kvalifikacinis laipsnis.
2C
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis
Kaunas Darbo dienos Darbo
ARBA
dienos
laipsnis
ir
iki
60
kr.
papildomosios
vakarais
Kitos studijų krypties bakalauro
vakarais
studijos.
kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr.
ARBA
papildomosios studijos / gretutinės
Kitos
studijų
krypties/srities
studijos.
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
Ekonomika (studijų kryptis), Verslo ekonomika (krypties šaka)
C
1,5
Ekonomikos studijų krypties
Kaunas Darbo dienos
profesinio bakalauro kvalifikacinis
vakarais
laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios
studijos arba ≥1 m. praktinės
Panevėžys
Ekonomikos, verslo, vadybos, finansų,
veiklos patirtis [3].
apskaitos, rinkodaros ar socialinių
ARBA
Alytus
studijų
krypties
bakalauro
Kitos
studijų
krypties/srities
kvalifikacinis laipsnis.
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis
Klaipėda
ARBA
laipsnis
ir
iki
60
kr.
papildomosios
Kitos studijų krypties bakalauro
1,5 C
Marijamstudijos.
Savaitgaliais
polė
kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr.
ARBA
papildomosios studijos / gretutinės
Mažeikiai
Kitos
studijų
krypties/srities
studijos.
profesinio bakalauro kvalifikacinis
Utena
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
Tauragė
patirtis [3].

-

Edukologijos
magistras

-

Ekonomikos
magistras

-

Verslo
ekonomikos
magistras
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Politikos mokslai (studijų kryptis)

621L20016

Europos Sąjungos
tarptautiniai santykiai [2]

Viešoji politika [5]
621L22008
Viešoji politika

Socialinė politika
621L40002
Socialinė politika

621N20032 Technologijų vadyba [1]

Socialinių studijų krypčių grupės
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir 30 kr. papildomosios
studijos.
Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Kaunas
1,5 D
ARBA
Kitos studijų krypčių grupės
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir 60 kr. papildomosios
studijos.
Politikos mokslai (studijų kryptis), Viešoji politika ir administravimas (krypties šaka)
Socialinių studijų krypčių grupės
profesinio bakalauro kvalifikacinis
C
Kaunas
1,5
laipsnis ir 30 kr. papildomosios.
Bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis.
ARBA
2 C,N
Kitos studijų krypčių grupės
profesinio bakalauro kvalifikacinis
Lietuvos
C,N
regionuose 1,5
laipsnis ir 60 kr. papildomosios
studijos.
Socialinė politika (studijų kryptis)
Socialinių studijų krypčių grupės
profesinio bakalauro kvalifikacinis
Kaunas
1,5 C
laipsnis ir 30 kr. papildomosios
studijos.
2 C,N
Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypčių grupės
profesinio bakalauro kvalifikacinis
Lietuvos
C,N
regionuose 1,5
laipsnis ir 60 kr. papildomosios
studijos.
Vadyba (studijų kryptis)
Biomedicinos,
fizinių
bei
technologijos mokslų studijų
srities
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr.
papildomosios studijos.
iki 3 C Biomedicinos,
fizinių
arba
2C
ARBA
Darbo
Kaunas Darbo dienos
technologijos mokslų studijų srities
dienos
Biomedicinos,
fizinių
ar
vakarais
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
vakarais
technologijos mokslų studijų
srities
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis, 12 kr.
papildomosios studijos ir ≥1 m.
praktinės veiklos patirtis [3].

-

Politikos
mokslų
magistras

-

Viešosios
politikos ir
administravimo
magistras

-

Socialinės
politikos
magistras

-

Vadybos
magistras
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621N20010 Vadyba

621N20011 Žinių ir inovacijų vadyba [4]

621N24002 Projektų vadyba [1]

Ekonomikos, verslo, vadybos,
finansų, apskaitos, rinkodaros ar
Ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, žmonių išteklių vadybos studijų
apskaitos, rinkodaros ar žmonių krypties profesinio bakalauro
išteklių vadybos studijų krypties kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr.
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
papildomosios studijos arba ≥1 m.
V
V
Panevėžys
2
3
ARBA
praktinės veiklos patirtis [3].
Kitos studijų krypties/srities bakalauro ARBA
kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. Kitos
studijų
krypties/srities
papildomosios studijos.
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 48 kr. papildomosios
studijos.
Ekonomikos, verslo, vadybos,
Ekonomikos,
verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros ar
finansų, apskaitos, rinkodaros ar žmonių išteklių vadybos studijų
žmonių išteklių vadybos studijų krypties profesinio bakalauro
krypties bakalauro kvalifikacinis kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr.
laipsnis.
papildomosios studijos arba ≥1 m.
ARBA
praktinės veiklos patirtis [3].
C
Kitos
studijų
krypties
/
srities
ARBA
iki 3
2C
bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis
ir
12
Kitos
studijų
krypties/srities
Kaunas Darbo dienos Darbo
dienos
kr.
papildomosios
studijos.
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis
vakarais
vakarais
ARBA
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
Kitos studijų krypties / srities studijos.
bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ARBA
≥ 12 kr. ekonomikos, verslo, vadybos, Kitos
studijų
krypties/srities
finansų, apskaitos, rinkodaros ar profesinio bakalauro kvalifikacinis
žmonių išteklių vadybos studijų laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
krypčių dalykų.
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
Vadyba (studijų kryptis), Projektų vadyba (krypties šaka)
Ekonomikos,
verslo, vadybos, Ekonomikos,
verslo, vadybos,
finansų, apskaitos, rinkodaros ar finansų, apskaitos, rinkodaros ar
žmonių išteklių vadybos studijų žmonių išteklių vadybos studijų
krypties bakalauro kvalifikacinis krypties profesinio bakalauro
C
laipsnis.
kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr.
iki
3
2C
ARBA
papildomosios studijos arba ≥1 m.
Darbo
Kaunas Darbo dienos
dienos
Kitos
studijų
krypties
/
srities
praktinės veiklos patirtis [3].
vakarais
vakarais
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 ARBA
kr. papildomosios studijos.
Kitos
studijų
krypties/srities
ARBA
profesinio bakalauro kvalifikacinis
Kitos studijų krypties / srities laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
bakalauro diplomo priedėlyje turi būti studijos.

-

Vadybos
magistras

-

Vadybos
magistras

-

Projektų
vadybos
magistras
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≥ 12 kr. ekonomikos, verslo, vadybos,
finansų, apskaitos, rinkodaros ar
žmonių išteklių vadybos studijų
krypčių dalykų.

Įmonių valdymas

Kaunas

Įmonių valdymas

Alytus

Įmonių valdymas

Marijampolė

621N22001
Įmonių valdymas

Utena

Įmonių valdymas

Mažeikiai

Įmonių valdymas

Tauragė

621N12004 Tarptautinis verslas [1]

Kaunas

ARBA
Kitos
studijų
krypties/srities
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
Vadyba (studijų kryptis), Organizacijų vadyba (krypties šaka)
Ekonomikos,
verslo, vadybos,
1,5 C
Ekonomikos,
verslo, vadybos,
Darbo dienos
finansų, apskaitos, rinkodaros ar
finansų, apskaitos, rinkodaros ar
vakarais
žmonių išteklių vadybos studijų
žmonių išteklių vadybos studijų
krypties profesinio bakalauro
krypties bakalauro kvalifikacinis
kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr.
laipsnis.
papildomosios studijos arba ≥1 m.
ARBA
praktinės veiklos patirtis [3].
Kitos studijų krypties / srities
ARBA
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12
Kitos
studijų
krypties/srities
kr. papildomosios studijos arba ≥1 m.
profesinio bakalauro kvalifikacinis
[3]
C
praktinės veiklos patirtis .
1,5
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
Savaitgaliais
ARBA
studijos.
Kitos studijų krypties / srities
ARBA
bakalauro diplomo priedėlyje turi būti
Kitos
studijų
krypties/srities
≥ 12 kr. ekonomikos, verslo, vadybos,
profesinio bakalauro kvalifikacinis
finansų, apskaitos, rinkodaros ar
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
žmonių išteklių vadybos studijų
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
krypčių dalykų.
patirtis [3].
Verslas (studijų kryptis), Tarptautinis verslas (krypties šaka)
Ekonomikos,
verslo, vadybos, Ekonomikos,
verslo, vadybos,
finansų, apskaitos, rinkodaros ar finansų, apskaitos, rinkodaros ar
žmonių išteklių vadybos studijų žmonių išteklių vadybos studijų
krypties bakalauro kvalifikacinis krypties profesinio bakalauro
laipsnis.
kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr.
ARBA
papildomosios studijos arba ≥1 m.
C
C
Kitos
studijų
krypties
/
srities
praktinės veiklos patirtis [3].
2
iki 3
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 ARBA
Darbo
Darbo
dienos
dienos
kr. papildomosios studijos.
Kitos
studijų
krypties/srities
vakarais
vakarais
ARBA
profesinio bakalauro kvalifikacinis
Kitos studijų krypties / srities laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
bakalauro diplomo priedėlyje turi būti studijos.
≥ 12 kr. ekonomikos, verslo, vadybos, ARBA
finansų, apskaitos, rinkodaros ar Kitos
studijų
krypties/srities
žmonių išteklių vadybos studijų profesinio bakalauro kvalifikacinis
krypčių dalykų.
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios

-

Organizacijų
vadybos
magistras

-

Tarptautinis
verslo
magistras
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studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].

Rinkodara (studijų kryptis)

Marketingo valdymas [1]

621N50007

Marketingo valdymas

Ekonomikos,
verslo, vadybos,
finansų, apskaitos, rinkodaros, žmonių
iki 3 C išteklių vadybos, viešųjų ryšių ar
2C
Kaunas Darbo dienos Darbo
komunikacijos
studijų
krypties
dienos
vakarais
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
vakarais
ARBA
Kitos studijų krypties / srities
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12
kr. papildomosios studijos.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities
bakalauro diplomo priedėlyje turi būti
2C
iki 3 C ≥ 12 kr. ekonomikos, verslo, vadybos,
Klaipėda
Savaitgaliais Savaitgaliais
finansų, apskaitos, rinkodaros, žmonių
išteklių vadybos, viešųjų ryšių ar
komunikacijos studijų krypčių dalykų.
Finansai (studijų kryptis)

Ekonomikos,
verslo, vadybos,
finansų, apskaitos, rinkodaros ar
žmonių išteklių vadybos studijų
krypties profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr.
papildomosios studijos arba ≥1 m.
praktinės veiklos patirtis [3].
ARBA
Kitos
studijų
krypties/srities
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos.
ARBA
Kitos
studijų
krypties/srities
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].

-

Rinkodaros
magistras
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2C
621N30006 Finansai

Kaunas Darbo dienos
vakarais

iki 3 C
Darbo
dienos
vakarais

Verslo ir vadybos studijų krypčių
grupės, ekonomikos arba socialinių
studijų
krypties
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų krypties/srities bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr.
papildomosios studijos.

Verslo ir vadybos studijų krypčių
grupės,
ekonomikos
arba
socialinių
studijų
krypties
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
30 kr. papildomosios studijos arba
≥1 m. praktinės veiklos patirtis [3].
ARBA
Kitos
studijų
krypties/srities
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
ARBA
Kitos
studijų
krypties/srities
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].

-

Finansų
magistras

-

Apskaitos
magistras

Apskaita (studijų kryptis)

Apskaita ir auditas [1]

621N40002

Apskaita ir auditas [2]

Verslo ir vadybos studijų krypčių
grupės,
ekonomikos
arba
socialinių
studijų
krypties
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
iki 3 C
2C
30 kr. papildomosios studijos arba
Kaunas Darbo dienos Darbo
dienos
Verslo ir vadybos studijų krypčių ≥1 m. praktinės veiklos patirtis [3].
vakarais
vakarais
grupės, ekonomikos arba socialinių ARBA
studijų
krypties
bakalauro Kitos
studijų
krypties/srities
kvalifikacinis laipsnis.
profesinio bakalauro kvalifikacinis
ARBA
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
Kitos studijų krypties/srities bakalauro studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. patirtis[3].
papildomosios studijos.
ARBA
2C
iki 3 C
Kitos
studijų
krypties/srities
Vilnius
Savaitgaliais Savaitgaliais
profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
Viešasis administravimas (studijų kryptis)
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Viešasis administravimas

Kaunas

2C

iki 3 C,N

621N70001
Viešasis administravimas

621N60005 Žmonių išteklių vadyba

621G10003 Taikomoji matematika

Lietuvos
regionuose

2 C,N

2C
Kaunas Darbo dienos
vakarais

Kaunas

2D

iki 3 C
Darbo
dienos
vakarais

-

Viešojo administravimo studijų
krypties profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir ≥3 m.
praktinės veiklos patirtis viešojo
sektoriaus
vadovaujamose
pozicijose [3].
ARBA
Viešojo administravimo studijų
Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
krypties profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis, 30 kr.
papildomosios studijos ir ≥1 m.
praktinės veiklos patirtis viešajame
sektoriuje [3].
ARBA
Kitos studijų krypties profesinio
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
60 kr. papildomosios studijos.
Žmonių išteklių vadyba (studijų kryptis)
Ekonomikos,
verslo, vadybos,
Ekonomikos,
verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros ar
finansų, apskaitos, rinkodaros ar žmonių išteklių vadybos studijų
žmonių išteklių vadybos studijų krypties profesinio bakalauro
krypties bakalauro kvalifikacinis kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr.
laipsnis.
papildomosios studijos arba ≥1 m.
ARBA
praktinės veiklos patirtis[3].
Kitos studijų krypties/srities bakalauro ARBA
kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. Kitos
studijų
krypties/srities
papildomosios studijos.
profesinio bakalauro kvalifikacinis
ARBA
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
Kitos studijų krypties / srities studijos.
bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ARBA
≥ 12 kr. ekonomikos, verslo, vadybos, Kitos
studijų
krypties/srities
finansų, apskaitos, rinkodaros ar profesinio bakalauro kvalifikacinis
žmonių išteklių vadybos studijų laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
krypčių dalykų.
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Matematika (studijų kryptis)
Matematikos ar statistikos studijų Fizinių mokslų studijų srities
krypties bakalauro kvalifikacinis profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.
laipsnis ir 60 kr. papildomosios
ARBA
studijos.

-

Viešojo
administravimo
magistras

-

Žmonių išteklių
vadybos
magistras

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
40
kr.
matematikos
ar

Matematikos
magistras
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Kaunas

Didžiųjų verslo duomenų
621G12002
analitika
Vilnius

621F30005 Taikomoji fizika [1]

621F10003 Taikomoji chemija

628F10001

Medicininė chemija [1]
(vykdoma kartu su LSMU)

621I10003 Informatika [1]

Kaunas

Kaunas

Kaunas

Kaunas

Kitos studijų krypties bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir 40 kr.
papildomosios studijos.
Matematika (studijų kryptis), Taikomoji matematika (krypties šaka)
Technologijos ar fizinių mokslų
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
D
2
Fizinių mokslų studijų srities
laipsnis.
profesinio bakalauro kvalifikacinis
ARBA
laipsnis ir 60 kr. papildomosios
Kitų studijų sričių bakalauro diplomo
studijos.
2S
priedėlyje turi būti ≥ 22 kr.
matematikos studijų krypties dalykų.
Fizika (studijų kryptis)
Fizinių, technologijos ar biomedicinos
2D
mokslų studijų srities bakalauro
kvalifikacinis laipsnis.
Chemija (studijų kryptis)
Fizinių,
technologijos
ar
Fizinių, technologijos ar biomedicinos biomedicinos mokslų studijų
2D
mokslų studijų srities bakalauro srities
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis.
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
papildomosios studijos.
Fizinių,
technologijos
ar
Fizinių, technologijos ar biomedicinos biomedicinos mokslų studijų
2D
mokslų studijų srities bakalauro srities
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis.
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
papildomosios studijos.
Informatika (studijų kryptis)

2D

-

Fizinių ar technologijos mokslų studijų
srities
bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis.

Informatikos inžinerijos profesinio
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
iki 60 kr. papildomosios studijos.

statistikos studijų
krypčių dalykų.
Kitų studijų sričių
universitetinio
bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
22
kr.
matematikos
krypties dalykų.

-

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥ 18 kr. chemijos
studijų
krypties
dalykų.
Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥ 30 kr. chemijos
studijų
krypties
dalykų.

Taikomosios
matematikos
magistras

Fizikos
magistras

Chemijos
magistras

Chemijos
magistras

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
30
kr.
informatikos
ar
informatikos
inžinerijos
ir
matematikos
studijų
krypčių
dalykų.

Informatikos
magistras

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
15
kr.
aeronautikos
inžinerijos
ar

Aeronautikos
inžinerijos
magistras

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Aeronautikos inžinerija (studijų kryptis)
621H40001 Aeronautikos inžinerija [1]

Kaunas

2D

-

Technologijos ar fizinių mokslų
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.

Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos.
ARBA
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Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].

elektronikos
ir
elektros inžinerijos
ir
mechanikos
inžinerijos studijų
krypčių dalykų.

Bendroji inžinerija (studijų kryptis), Aplinkos inžinerija (krypties šaka)
621H17001 Aplinkosaugos inžinerija [1]

Fizinių,
technologijos
arba
biomedicinos mokslų studijų
srities
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
papildomosios studijos.

-

Aplinkos
inžinerijos
magistras

Bendroji inžinerija (studijų kryptis), Biomedicinos inžinerija (krypties šaka)
Bendrosios
inžinerijos,
elektronikos ir elektros inžinerijos,
informatikos inžinerijos studijų
Bendrosios inžinerijos, elektronikos ir krypties profesinio bakalauro
elektros inžinerijos, informatikos kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
inžinerijos, informatikos, sveikatos papildomosios studijos.
informatikos, matematikos ar fizikos ARBA
Kaunas
2D
studijų krypties, arba biomedicinos Bendrosios
inžinerijos,
diagnostikos, medicinos fizikos ar elektronikos ir elektros inžinerijos,
elektroninės sveikatos bakalauro informatikos inžinerijos studijų
kvalifikacinis laipsnis.
krypties profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis,
30 kr.
papildomosios studijos ir ≥1 m.
praktinės veiklos patirtis [3].
Chemijos ir procesų inžinerija (studijų kryptis), Chemijos inžinerija (krypties šaka)

-

Biomedicinos
inžinerijos
magistras

Kaunas

Aplinkos apsaugos vadyba ir
Kaunas
švaresnė gamyba [1]
621H17002
Aplinkos apsaugos vadyba ir
Panevėžys
švaresnė gamyba

621H16001 Biomedicininė inžinerija [1]

621H81004 Chemijos inžinerija [1]

Kaunas

2D
-

Fizinių, technologijos ar biomedicinos
mokslų studijų srities bakalauro
kvalifikacinis laipsnis.

2C

2D

-

Fizinių, technologijos ar biomedicinos
mokslų studijų srities bakalauro
kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių,
technologijos
arba
biomedicinos mokslų studijų
srities
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
papildomosios studijos.

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥ 18 kr. chemijos
inžinerijos studijų
krypties
šakos
dalykų.

Chemijos
inžinerijos
magistras

-

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥ 24 kr. maisto
technologijų
studijų
krypties
dalykų.

Maisto
technologijų
magistras

Maisto technologijos (studijų kryptis)

621E40001 Maisto mokslas ir sauga

[1]

Kaunas

2D

-

Fizinių, technologijos ar biomedicinos
mokslų studijų srities bakalauro
kvalifikacinis laipsnis.
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Maisto produktų
621E40002
technologija

621H61002 Elektronikos inžinerija

621H63003

621H63005

Elektros energetikos
inžinerija [1]

Elektros energetikos
sistemos

Išmaniosios
621H64001 telekomunikacijų
technologijos [1]

Kaunas

[1]

1,5

D

-

Fizinių, technologijos ar biomedicinos
mokslų studijų srities bakalauro
kvalifikacinis laipsnis.

Maisto
technologijų
studijų
krypties profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir 93 kr.
papildomosios studijos.

Elektronikos ir elektros inžinerija (studijų kryptis), Elektronikos inžinerija (krypties šaka)
Elektronikos ir elektros inžinerijos,
bendrosios
inžinerijos
ar
informatikos inžinerijos studijų
Elektronikos ir elektros inžinerijos ar
krypties profesinio bakalauro
informatikos
inžinerijos
studijų
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
krypties,
arba
biomedicinos
papildomosios studijos.
inžinerijos, biomechanikos inžinerijos,
ARBA
D
Kaunas
2
matavimų
inžinerijos,
Elektronikos ir elektros inžinerijos,
atsinaujinančiosios
energijos
bendrosios
inžinerijos
ar
inžinerijos arba informatikos studijų
informatikos inžinerijos studijų
krypties bakalauro kvalifikacinis
krypties profesinio bakalauro
laipsnis.
kvalifikacinis laipsnis,
30 kr.
papildomosios studijos ir ≥1 m.
praktinės veiklos patirtis [3].
Elektronikos ir elektros inžinerija (studijų kryptis), Elektros energija (krypties šaka)
Elektronikos ir elektros inžinerijos,
energijos
inžinerijos
ar
informatikos inžinerijos studijų
Kaunas
krypties profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
papildomosios studijos.
Technologijos ar fizinių mokslų
ARBA
2D
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
Elektronikos ir elektros inžinerijos,
laipsnis.
energijos
inžinerijos
ar
informatikos inžinerijos studijų
Kaunas
krypties profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis,
30 kr.
papildomosios studijos ir ≥1 m.
praktinės veiklos patirtis [3].
Elektronikos ir elektros inžinerija (studijų kryptis), Telekomunikacijų inžinerija (krypties šaka)
Elektronikos ir elektros inžinerijos
Elektronikos ir elektros inžinerijos,
Kaunas
2D
ar informatikos inžinerijos studijų
informatikos
inžinerijos
ar
krypties profesinio bakalauro

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥ 15 kr. inžinerijos
studijų
krypčių
grupės ir ≥ 30 kr.
maisto
technologijų
studijų
krypties
dalykų.

-

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥ 18 kr. energijos
inžinerijos
arba
elektronikos
ir
elektros inžinerijos
studijų
krypties
dalykų.

-

Elektronikos
inžinerijos
magistras

Elektros
energijos
magistras

Telekomunikac
ijų inžinerijos
magistras
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informatikos
studijų
krypties
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Valdymo technologijos [1]

621H66001

Valdymo technologijos

Energijos technologijos ir
ekonomika
621E30004

Energijos technologijos ir
ekonomika

621E30001 Termoinžinerija

kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
papildomosios studijos.
ARBA
Elektronikos ir elektros inžinerijos
ar informatikos inžinerijos studijų
krypties profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis, 30 kr.
papildomosios studijos ir ≥1 m.
praktinės veiklos patirtis [3].
Elektronikos ir elektros inžinerija (studijų kryptis), Valdymo sistemos (krypties šaka)
Elektronikos ir elektros inžinerijos
studijų krypties ar informatikos
inžinerijos
studijų
krypties
Kaunas
profesinio bakalauro kvalifikacinis
2D
laipsnis ir laipsnis ir 60 kr.
papildomosios studijos.
Technologijos ar fizinių mokslų
ARBA
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
Elektronikos ir elektros inžinerijos
laipsnis.
studijų krypties ar informatikos
inžinerijos
studijų
krypties
Panevėžys
profesinio bakalauro kvalifikacinis
2V
laipsnis, 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
Energijos inžinerija (studijų kryptis)
Elektronikos ir elektros inžinerijos,
energijos
inžinerijos
ar
informatikos inžinerijos studijų
krypties profesinio bakalauro
Kaunas
2C
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
Technologijos ar fizinių mokslų papildomosios studijos.
studijų srities, arba ekonomikos, verslo ARBA
ir vadybos studijų krypties bakalauro Elektronikos ir elektros inžinerijos,
kvalifikacinis laipsnis.
energijos
inžinerijos
ar
informatikos inžinerijos studijų
krypties profesinio bakalauro
2C
Vilnius
kvalifikacinis laipsnis, 30 kr.
Savaitgaliais
papildomosios studijos ir ≥1 m.
praktinės veiklos patirtis [3].
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
Technologijos ar fizinių mokslų
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
Kaunas
2D
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
studijos.
laipsnis.
ARBA

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
18
kr.
elektronikos
ir
elektros inžinerijos
studijų
krypties
dalykų.

Valdymo
sistemų
magistras

-

Energijos
inžinerijos
magistras

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti ≥
15 kr. energijos

Energijos
inžinerijos
magistras
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Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].

inžinerijos studijų
krypties dalykų.

Gamybos inžinerija (studijų kryptis)

621H70004 Gamybos inžinerija

Kaunas

621H74002

Grafinių komunikacijų
inžinerija

Kaunas

621H77003

Pramonės inžinerija ir
vadyba [2]

Kaunas

621H73001 Mechatronika [1]

Kaunas

1,5 D

-

Technologijos ar fizinių mokslų
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.

Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos.
ARBA
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].

Gamybos inžinerija (studijų kryptis), Spaudos inžinerija (krypties šaka)
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos.
Technologijos ar fizinių mokslų
ARBA
D
2
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
Gamybos inžinerija (studijų kryptis), Pramonės inžinerija (krypties šaka)
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
Technologijos ar fizinių mokslų studijos.
studijų srities bakalauro kvalifikacinis ARBA
2D
laipsnis.
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
Gamybos inžinerija (studijų kryptis), Mechatronika (krypties šaka)

2D

-

Technologijos ar fizinių mokslų
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.

Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos.
ARBA
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti ≥
15
kr.
mechatronikos,
mechanikos,
pramonės
ar
gamybos inžinerijos
studijų
krypties
dalykų.

Gamybos
inžinerijos
magistras

-

Spaudos
inžinerijos
magistras

-

Pramonės
inžinerijos
magistras

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
15
kr.
mechatronikos,
mechanikos,
elektros
ir
elektronikos,
valdymo,
informatikos
ar
gamybos

Mechatronikos
magistras
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inžinerijos studijų
krypties dalykų.

621H30001 Mechanikos inžinerija [1]

Kaunas

Kaunas

621E10003

2N

-

2N

Nuotolinio mokymosi
informacinės technologijos

Informacinių sistemų
621E15001
inžinerija

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
15
kr.
mechanikos
inžinerijos studijų
krypties dalykų.

Mechanikos
inžinerijos
magistras

Fizinių ar technologijos mokslų studijų
srities
bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis.

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
30
kr.
informatikos
ar
informatikos
inžinerijos
ir
matematikos
studijų
krypčių
dalykų.

Informatikos
inžinerijos
magistras

-

Informacinių
technologijų
magistras

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
30
kr.
informatikos
ar
informatikos
inžinerijos
ir
matematikos
studijų
krypčių
dalykų.

Informacinių
sistemų
inžinerijos
magistras

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥
30
kr.
informatikos
ar
informatikos
inžinerijos
ir
matematikos

Programų
sistemų
inžinerijos
magistras

-

Informacijos ir informacinių
technologijų sauga
Vilnius

621E14002

2D

Mechanikos inžinerija (studijų kryptis)
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos.
Technologijos ar fizinių mokslų
ARBA
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
Informatikos inžinerija (studijų kryptis)

Informatikos inžinerijos profesinio
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
iki 60 kr. papildomosios studijos.

-

Informatikos inžinerija (studijų kryptis), Informacinės technologijos (krypties šaka)
Informatikos inžinerijos profesinio
Kaunas
2N
Bakalauro kvalifikacinis laipsnis
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
iki 60 kr. papildomosios studijos.
Informatikos inžinerija (studijų kryptis), Informacinių sistemų inžinerija (krypties šaka)

Kaunas

2D

-

Fizinių ar technologijos mokslų studijų
srities
bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis.

Informatikos inžinerijos profesinio
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
iki 60 kr. papildomosios studijos.

Informatikos inžinerija (studijų kryptis), Programų sistemų inžinerija (krypties šaka)

621E16001 Programų sistemų inžinerija

Kaunas

2

D

-

Fizinių ar technologijos mokslų studijų
srities
bakalauro
kvalifikacinis
laipsnis.

Informatikos inžinerijos profesinio
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
iki 60 kr. papildomosios studijos.
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studijų
dalykų.

621J50005 Medžiagų mokslas [1]

621J53001 Medienos inžinerija

621J40004 Aprangos mados inžinerija
621J40001 Plastikų inžinerija
621J40002 Tekstilės inžinerija

Transporto priemonių
inžinerija [1]

Medžiagų technologijos (studijų kryptis)
Fizinių ar technologijos mokslų studijų
srities, arba biomedicinos mokslų
studijų srities (Molekulinė biologija,
biofizika ir biochemija, Medicinos Fizinių ar technologijos mokslų
technologijos)
bakalauro studijų srities profesinio bakalauro
D
Kaunas
2
kvalifikacinis laipsnis.
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
ARBA
papildomosios studijos.
Kitų
studijų
sričių
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
papildomosios studijos.
Medžiagų technologijos (studijų kryptis), Medienos dirbinių technologijos (krypties šaka)
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos.
Technologijos ar fizinių mokslų
ARBA
D
Kaunas
2
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].
Polimerų ir tekstilės technologijos (studijų kryptis)
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
Kaunas
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos.
Technologijos ar fizinių mokslų
ARBA
2D
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
Kaunas
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
Kaunas
patirtis [3].
Sausumos transporto inžinerija (studijų kryptis)

Kaunas

2D

Technologijos ar fizinių mokslų
studijų srities bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.

621E20001
Transporto priemonių
inžinerija

Panevėžys

2V

-

Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios
studijos.
ARBA
Profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis, iki 30 kr. papildomosios
studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos
patirtis [3].

krypčių

-

Medžiagų
technologijų
magistras

-

Medienos
dirbinių
technologijų
magistras

-

Polimerų ir
tekstilės
technologijų
magistras

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi būti
≥ 15 kr, sausumos
transporto
inžinerijos,
mechanikos,
valdymo
ar
pramonės
inžinerijos studijų
krypties dalykų.

Sausumos
transporto
inžinerijos
magistras
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Statybos inžinerija (studijų kryptis)

621H20001 Statybos inžinerija

[1]

621H24001 Pastatų inžinerinės sistemos

Statyba

Kaunas

Kaunas

Kaunas

621J80001
Statyba

621J80002

Nekilnojamojo turto
valdymas

Panevėžys

Kaunas

Statybos inžinerijos ar statybų
technologijų
studijų
krypties
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Statybos inžinerijos ar statybų
ARBA
technologijų
studijų
krypties
2D
Kitų technologijos mokslų studijų profesinio bakalauro kvalifikacinis
srities studijų krypčių ar architektūros laipsnis ir 45 kr. papildomosios
studijų
krypties
bakalauro studijos.
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr.
papildomosios studijos.
Statybos inžinerija (studijų kryptis), Statinių inžinerinės sistemos (krypties šaka)
Statybos
inžinerijos,
statybų
technologijų, energetikos ar energijos
inžinerijos ar aplinkos inžinerijos Statybos
inžinerijos,
statybų
studijų
krypties
bakalauro technologijų,
energetikos,
kvalifikacinis laipsnis.
energijos inžinerijos, aplinkos
1,5 D
ARBA
inžinerijos
studijų
krypties
Kitų technologijos mokslų studijų profesinio bakalauro kvalifikacinis
srities studijų krypčių ar architektūros laipsnis ir 45 kr. papildomosios
studijų
krypties
bakalauro studijos.
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr.
papildomosios studijos.
Statybų technologijos (studijų kryptis)
Statybos inžinerijos ar statybų
technologijų
studijų
krypties
1,5 D
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Statybos inžinerijos ar statybų
ARBA
technologijų
studijų
krypties
Kitų technologijos mokslų studijų profesinio bakalauro kvalifikacinis
srities studijų krypčių ar architektūros laipsnis ir 45 kr. papildomosios
studijų
krypties
bakalauro studijos.
V
V
1,5
2
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr.
papildomosios studijos.
Statybos
inžinerijos,
statybų
technologijų, nekilnojamojo turto
Statybos inžinerijos ar statybų
vadybos ar architektūros studijų
technologijų studijų krypties, arba
krypties bakalauro kvalifikacinis
nekilnojamojo turto vadybos
D
2
laipsnis.
profesinio bakalauro kvalifikacinis
ARBA
laipsnis ir 45 kr. papildomosios
Kitų technologijos mokslų studijų
studijos.
srities studijų krypčių ar architektūros
studijų
krypties
bakalauro

-

Statybos
inžinerijos
magistras

-

Statinių
inžinerinių
sistemų
magistras

-

Statybų
technologijų
magistras

-

Statybų
technologijų
magistras
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kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr.
papildomosios studijos.
ARBA
Fizinių mokslų studijų srities, arba
socialinių studijų, teisės, verslo ir
vadybos studijų krypčių grupių
(išskyrus
sociologiją,
socialinės
politikos,
socialinio
darbo,
antropologijos,
psichologijos,
visuomenės saugumo, žmonių išteklių
vadybos studijų kryptis) bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir 39 kr.
papildomosios studijos.
Biotechnologijos (studijų kryptis)

621J70004 Pramoninė biotechnologija

Kaunas

2D

-

Fizinių,
technologijos
arba
biomedicinos mokslų studijų srities
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių,
technologijos
arba
biomedicinos mokslų studijų
srities
profesinio
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr.
papildomosios studijos.

Bakalauro diplomo
priedėlyje turi ≥ 18
kr.
biotechnologijos
studijų
krypties
dalykų.

Studijų formos:
NL – nuolatinė studijų forma,
I – ištęstinė studijų forma.
Studijų tvarkaraščio formos:
D - dieninė (akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis),
V - vakarinė (akademiniai užsiėmimai vyksta vakarais darbo dienomis),
S - savaitgalinė (akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu savaitgaliais),
C - ciklinė (1-2 mėn. trunkančio ciklo metu intensyviai studijuojamas vienas dalykas, o ciklo pabaigoje laikomas to dalyko egzaminas),
N - nuotolinė (teoriniai užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu; dalis praktinių darbų atliekama universitete; egzaminai laikomi universitete, išimtinais atvejais - nuotoliniu būdu).
Pastabos:
[1] – Studijos organizuojamos ir anglų kalba (užsieniečiams ir šia kalba pageidaujantiems studijuoti Lietuvos Respublikos piliečiams).
[2] – Studijos organizuojamos tik anglų kalba.
[3] – Praktinės veiklos patirtis turi būti adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai.
[4] – Bus keičiamas studijų programos pavadinimas: „Žinių ir inovacijų vadyba“ keičiama į „Inovacijų valdymas ir antreprenerystė“.
[5] – Studijų programa gali būti dėstoma anglų kalba, jei yra užsieniečių studentų.
* – arba asmenims baigusiems vientisąsias studijas ir įgijusiems atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį.

Biotechnologijų
magistras
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4 priedas
SĄSKAITŲ, Į KURIAS REIKIA MOKĖTI STOJAMĄJĄ STUDIJŲ ĮMOKĄ,
REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKĄ IR ĮMOKAS UŽ STUDIJAS, REKVIZITAI
Stojamąją studijų įmoką* (privaloma visiems stojantiesiems, išskyrus stojantiems į pirmosios
pakopos studijas per bendrąjį priėmimą) galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:
1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr.
LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas –
„Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens
kodas
arba
2. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „SEB bankas“, AB, sąskaitos
Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas –
„Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens
kodas,
arba
3. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „DNB bankas“, AB, sąskaitos
Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas
– „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo
asmens kodas.
Registracijos studijoms įmoką* (privaloma visiems priimtiesiems, išskyrus užsienio šalių
piliečius, stojančius per institucinį užsienio šalių piliečių priėmimą) galima mokėti į bet kurią iš
nurodytų sąskaitų:
1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr.
LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas –
„Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento
asmens kodas
arba
2. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „SEB bankas“, AB, sąskaitos
Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas –
„Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento
asmens kodas,
arba
3. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „DNB bankas“, AB, sąskaitos
Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas
– „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento
asmens kodas.
Įmokas už studijas* (privaloma priimtiesiems į valstybės nefinansuojamas studijas) galima
mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:
1. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr.
LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už
studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
arba
2. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „SEB bankas“, AB, sąskaitos
Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas –
„Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
arba
3. Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „DNB bankas“, AB, sąskaitos
Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas
– „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.
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* - mokantiems iš užsienio banko sąskaitos: gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo
bankas – „SEB bankas“, AB, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVI LT 2X,
mokėjime būtina nurodyti studento vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).
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5 priedas
FAKULTETŲ STUDIJŲ CENTRAI
Fakultetas

Adresas

Cheminės technologijos fakultetas

Radvilėnų pl. 19, C korpusas, 237 kab., Kaunas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Bakalauro studijos:
Gedimino g. 50, 324 kab., Kaunas
Magistrantūros studijos:
Gedimino g. 50, 332 kab., Kaunas

Elektros ir elektronikos fakultetas

Studentų g. 48, 215 kab., Kaunas

Informatikos fakultetas

Studentų g. 50, 411 kab., Kaunas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Studentų g. 50, 221 kab., Kaunas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Studentų g. 56, 144 kab., Kaunas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab., Kaunas

Statybos ir architektūros fakultetas

Studentų g. 48, 407 kab., Kaunas

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Nemuno g. 33, 203 kab., Panevėžys

Telefono nr. ir el. pašto adresas
tel. +370 37 300 156
ausra.vaitkiene@ktu.lt
Bakalauro studijos:
tel. +370 37 300 572, laima.sinkeviciute@ktu.lt
Magistrantūros studijos:
+370 37 300 583, renata.babeckaite@ktu.lt
tel. +370 37 300 250
agne.grigaliunaite@ktu.lt
tel. +370 37 300 350
nida.maciuleviciene@ktu.lt
tel. +370 37 300 300, +370 610 60 279
evelina.valaityte@ktu.lt,
jolita.babilaite-lauciuviene@ktu.lt
tel. +370 37 300 400
vita.skuciene@ktu.lt
tel. +370 37 300 124
shmmf.priemimas@ktu.lt
tel. +370 37 300 450
daiva.jureliene@ktu.lt,
virginija.klimaviciene@ktu.lt
tel. +370 45 465 687, +370 686 54 890
ptvf.priemimas@ktu.lt
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6 priedas
KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMAS STOJANTIEMS Į LAIPSNIO
NESUTEIKIANČIAS STUDIJAS

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę:
KB=V×k1+(A+B+C+D+E+F)×k2,
kur:
KB – konkursinis balas;
V – bakalauro studijų baigimo diplomo priede nurodytų įvertinimų svertinis vidurkis (įskaitant
ir baigiamojo darbo, jeigu toks yra, įvertinimą);
k1 – 0,6 reikšmingumo koeficientas;
A – ugdymo įstaigos vadovo pasirašyta pažyma/rekomendacija apie pretendento darbą;
B – skaityti pranešimai įvairaus lygio konferencijose;
C – dalyvavimas įvairaus lygio projektuose;
D – kvalifikacinio pobūdžio programų rengimas ir seminarų vedimas jų pagrindu;
E – publikacijos;
F – motyvacinio pokalbio, stojant į laipsnio nesuteikiančių studijų programą, įvertinimas;
k2 – 0,4 reikšmingumo koeficientas.
Vertinimo kriterijai:
1. (A) Pateikta ugdymo įstaigos vadovo pasirašyta pažyma/rekomendacija apie pretendento
darbą ugdymo įstaigoje – 1 balas.
2. (B) Skaityti pranešimai įvairaus lygio konferencijose (visi pranešimai sumuojami):
2.1. skaitytas pranešimas tarptautinėje konferencijoje, Lietuvos Respublikoje – 2 balai;
2.2. skaitytas pranešimas miesto/rajono ar ugdymo įstaigos konferencijoje – 1 balas.
3. (C) Dalyvavimas projektuose (visi projektai sumuojami):
3.1. dalyvavimas bendrame Europos Sąjungos ir Lietuvos projekte, respublikinės reikšmės
projekte – 2 balai;
3.2. dalyvavimas miesto/rajono ar ugdymo įstaigos projekte – 1 balas.
4. (D) Vienos ar daugiau kvalifikacijos tobulinimo programų parengimas ir seminarų vedimas
jų pagrindu – 1 balas.
5. (E) Publikacijos (visos publikacijos sumuojamos):
5.1. išspausdinta mokomoji knyga ar vadovėlis, publikacija užsienyje – 2 balai;
5.2. paskelbta publikacija Lietuvoje – 1 balas.
6. (F) Motyvacinis pokalbis – 1 balas.
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7 priedas
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ, STOJANČIŲ Į ANGLŲ KALBA DĖSTOMAS PIRMOSIOS STUDIJŲ PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJAS,
KONKURSINIO BALO DEDAMOSIOS IR JŲ ĮTAKA

PIRMASIS DALYKAS*

ANTRASIS DALYKAS*

Q100 Lingvistika

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Naujųjų medijų kalba
anglų kalba
0,5 matematika
MENŲ STUDIJŲ SRITIS

K100 Architektūra

Architektūra

piešimo ir kompozicijos
stojamasis egzaminas

0,5

matematika

TREČIASIS DALYKAS*

svertinis koeficientas

STUDIJŲ PROGRAMA

svertinis koeficientas

STUDIJŲ KRYPTIS ARBA
KRYPTIES ŠAKA

svertinis koeficientas

KONKURSINIAI DALYKAI

0,3

motyvacija

0,2

0,3

anglų kalba

0,2

0,3

motyvacija

0,2

0,4

motyvacija

0,2

0,3

anglų kalba

0,2

0,4

anglų kalba

0,2

0,4
0,4
0,4
0,4

anglų kalba
anglų kalba
anglų kalba
anglų kalba

0,2
0,2
0,2
0,2

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
L200 Politikos mokslai

Viešoji politika

anglų kalba

0,5

N200 Vadyba

Industrinių technologijų vadyba

anglų kalba

0,4

I100 Informatika
F300 Fizika
H200 Statybos inžinerija
H300 Mechanikos inžinerija
H400 Aeronautikos inžinerija
H600 Elektronikos ir elektros inžinerija

matematika arba
informacinės
technologijos
matematika arba
informacinės
technologijos

FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
matematikos stojamasis
Informatika
0,5 fizika
egzaminas
Taikomoji fizika
matematika
0,4 fizika
TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Statybos inžinerija
matematika
0,4 fizika
Mechanikos inžinerija
matematika
0,4 fizika
Aviacijos inžinerija
matematika
0,4 fizika
Elektronikos inžinerija
matematika
0,4 fizika
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H700 Gamybos inžinerija
H700 Gamybos inžinerija
E200 Sausumos transporto inžinerija
H170 Aplinkos inžinerija
J500 Medžiagų technologijos
H800 Chemijos ir procesų inžinerija

Gamybos inžinerija ir
technologijos[1]
Mechatronika
Transporto priemonių inžinerija
Aplinkosaugos inžinerija
Medžiagos ir nanotechnologijos
Cheminė technologija ir inžinerija

matematika

0,4

fizika

0,4

anglų kalba

0,2

matematika
matematika
matematika
matematika
matematika

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

fizika
fizika
fizika arba chemija
fizika arba chemija
chemija

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

anglų kalba
anglų kalba
anglų kalba
anglų kalba
anglų kalba

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

[1] – Bus keičiamas studijų programos pavadinimas: „Gamybos inžinerija ir technologijos“ keičiama į „Gamybos inžinerija“.
* Taisyklių 201 punkte nurodytais atvejais arba stojančiojo pageidavimu vietoje valstybinio brandos arba jam prilyginamo egzamino Universitetas nuotoliniu arba tiesioginiu būdu organizuoja
Universiteto atitinkamo dalyko stojamąjį egzaminą.

