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3 semestrus ugdyti vadovavimo žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 
Gauti daugiau nei 150 valandų mokymų, seminarų, praktinių 
užsiėmimų ir asmeninių konsultacijų su srities ekspertais ir įmonių 
vadovais.

Gauti visapusišką pagalbą iš turinčių daugiau patirties ir 
kompetencijų. Nuo akademinės veiklos klausimų iki aukščiausio 
lygio mokslo bei verslo sprendimų. Turėti galimybę visuose studijų 
etapuose konsultuotis su asmeniniais mentoriais.

Tapti norimu, ieškomu ir pageidaujamu. Dar bestudijuojant pradėti 
planuoti savo karjerą. Kryptingai auginti specialybės kompetencijas, 
aktyviai dalyvauti karjeros renginiuose ir būti pastebėtu darbo 
rinkoje.

Susirasti naujų draugų, žinių ir patirties tarptautinių akademinių 
mainų programose. Pradėti savo kelionę po pasaulį: pasirinkti studijų 
kraštus, pažinti kultūras, sutikti partnerių ateities projektams.

DAUGIAU NEI STUDIJOS

ED PROGRAMOS
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Diskutuoti viešuose debatuose, veikti visuomeniškai ir organizuotai, 
auginti naujus santykius, išlieti savo nenustygstantį kūrybiškumą. Po 
paskaitų jungtis prie įvairių krypčių studentiškų organizacijų.

Sportuoti, išsikrauti fiziškai ir restartuoti protą. Nukreipti energiją 
sveiko gyvenimo linkme, atstovauti universitetui sporto rinktinėse, 
gauti individualius treniruočių planus ir konsultacijas iš profesionalų.

Turiningai leisti laisvą laiką keliaujančiuose Universiteto meno 
kolektyvuose. Dalyvauti ir pajusti savo įkvėpimo pakylėjimą: teatre, 
pučiamųjų grupėje, fotografijoje, šokių studijoje, ansamblyje, chore.

ED PROGRAMOS

DAUGIAU NEI STUDIJOS
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Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę bakalauro arba vientisąsias studijas ir 
atitinkantys studijų programos apraše nurodytus reikalavimus*: 

 — Asmenys, baigę nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir 
įgiję atitinkamą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį, 
taip pat tenkinantys nurodytus papildomus priėmimo reikalavimus.

 — Asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę 
papildomąsias studijas ir (arba) turintys darbo patirties, taip pat tenkinantys nurodytus papildomus 
priėmimo reikalavimus.

 — Asmenys, mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėsiantys studijų 
modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.

Konkursinį balą sudaro:

70 % – pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų 
įvertinimų svertinis vidurkis dešimties balų skalėje.

20 % – 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 dešimties balų skalėje.

10 % – motyvacijos raštu arba žodžiu (priklausomai nuo studijų programos) įvertinimas dešimties 
balų skalėje.

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama po 0,5 balo už:

 — Bakalauro arba magistro (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu.

 — Dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje (bakalauro arba vientisųjų studijų diplomo 
priedėlyje įrašyti ne mažiau kaip 24 ECTS kreditai).

 — Bakalauro arba vientisųjų studijų metu pabaigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų 
ugdymo programą, pvz., KTU programą „GIFTed“.

Studijų programos „Verslo administravimas KTU MBA“ konkursinį balą sudaro:

 — 20 % – pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų 
mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis dešimties balų skalėje.

 — 40 % – motyvacijos įvertinimas dešimties balų skalėje. 

 — 40 % – kandidato parašyta esė vertinama dešimties balų skalėje.

* Studijų programos priėmimo reikalavimai pateikiami prie kiekvienos studijų programos.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANT Į 
KTU MAGISTRANTŪROS STUDIJAS
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Studentai gali rinktis tarpkrypčio eksperto ar krypties 
eksperto kelią. Siūlomos 8 tarpkryptinės MA+ 
kompetencijos – 18 kreditų rinkiniai. 
Daugiau informacijos stojantiesiems.ktu.edu/
magistrantura/ma-plius/ 

Šis studijų modelis vykdomas drauge 
su verslo partneriais.

MA+ STUDIJŲ MODELIS
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KTU SKAIČIAIS

9
Fakultetai Mokslo institutai

8

11
Sporto centro bazių, kuriose 
treniruojasi 13 rinktinių ir vyksta 
18 skirtingų grupinių, individualių 
ir komandinių treniruočių.

19
Mokslo ir studijų centrų, iš kurių 
naujausias – Dirbtinio intelekto 
(DI) centras, atsakingas už 
DI tematikos fundamentinius ir 
taikomuosius mokslinius tyrimus.

5
Bibliotekos, iš kurių naujausia – 
Universiteto miestelio biblioteka, 
atidaryta 2022 m. kovo mėn.



12

KTU SKAIČIAIS

6
Meno kolektyvai, kuriuose 
studentai gali pasirinkti šokius, 
muziką, fotografiją ir kitas veiklas.

21
Studentų organizacijos, 
kuriose galima pasirinkti 
debatus, marketingą, mokslinę 
veiklą, renginių organizavimą, 
žurnalistiką ir kitas veiklas.

12
Bendrabučių Kaune ir 
1 bendrabutis Panevėžyje.

33
Laisvalaikio erdvės
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ECIU UNIVERSITETAS

Europos universitetas, kuriame studentai, 
dėstytojai ir tyrėjai bendradarbiauja su 
savivaldybėmis bei lyderiaujančiomis 
organizacijomis spręsdami realaus 
gyvenimo iššūkius.

ECIU universiteto veiklas vykdo 13 Europos 
universitetų, tarp jų ir KTU. Šie universitetai 
bendradarbiauja siekdami bendro tikslo – 
aukštojo mokslo tobulinimo sukuriant 
Europos universitetą, kuris prisidėtų prie 
visuomenės gerovės.

KTU kviečia studentus dalyvauti ECIU 
universiteto iššūkiuose ir mikromoduliuose*.

ECIU UNIVERSITETO NARIAI:

Alborgo universitetas (Danija);

Autonominis Barselonos universitetas (Ispanija);

Aveiro universitetas (Portugalija);

Dublino miesto universitetas (Airija);

Hamburgo technologijos universitetas (Vokietija);

Kauno technologijos universitetas (Lietuva);

Linčiopingo universitetas (Švedija);

Lodzės technologijos universitetas (Lenkija);

Nacionalinis taikomųjų mokslų institutas (INSA) 
(Prancūzija);

Stavangerio universitetas (Norvegija);

Tamperės universitetas (Suomija);

Trento universitetas (Italija);

Tventės universitetas (Nyderlandai).
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* Dalyvavimas ECIU universiteto veiklose KTU studentams yra NEMOKAMAS. 
 Kiekvienas studentas yra laukiamas ECIU universiteto bendruomenėje!

IŠŠŪKIAI 

Tai verslo įmonių, savivaldybių ar nevyriausybinių 
organizacijų pasiūlyti iššūkiai, kuriuos sprendžia 
studentų komandos.

Kodėl verta dalyvauti iššūkiuose?

 —  Praktinė patirtis dirbant su įmonėmis ir 
organizacijomis;

 — Naujos žinios ir įgūdžiai;

 — Darbas tarptautinėje dėstytojų ir 
tarpdisciplininėje studentų komandoje;

 — „Teamcherių“ (mentorių) pagalba;

 — Dalyviams suteikiamas virtualus ženkliukas, 
kuris pridės balą kandidatuojant 
dėl stipendijos.

Daugiau informacijos 
eciu.ktu.edu

MIKROMODULIAI

Tai paskaitos, skirtos asmeniniam tobulėjimui 
bei reikiamų žinių įgijimui sprendžiant iššūkius.

Kodėl verta rinktis mikromodulius?

 —  Aktualiausios temos;

 — Lankstus mokymosi grafikas;

 — Mokymasis nuotoliniu arba 
mišriuoju būdu;

 — Galimybė įgyti žinių trylikoje 
Europos universitetų.

https://eciu.ktu.edu/
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16MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

6213AX001DIDŽIŲJŲ VERSLO DUOMENŲ 
ANALITIKA
Matematikos mokslų magistras

Tarpkryptinė: Taikomoji matematika, Ekonomika, Informatika

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Ištęstinė – 3 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta 
šeštadieniais, įprastai 9.00–21.00 val., galimai – 
ir penktadienio vakarais 17.00–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Matematikos mokslų studijų krypčių grupės 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. 
išklausytų matematikos mokslų studijų krypčių 
grupės dalykų, ir ≥12 kr. išklausytų informatikos 
mokslų arba ekonomikos studijų krypčių 
grupės dalykų; arba ≥30 kr. papildomosios 
studijos; arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos kryptį).

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių 
grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir 60 kr. papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211AX006TAIKOMOJI MATEMATIKA 
Matematikos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Matematikos mokslų studijų krypčių grupės 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥30 kr. 
išklausytų matematikos mokslų studijų krypčių 
grupės dalykų; arba 30 kr. papildomosios 
studijos; arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos kryptį). 

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių 
grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir 60 kr. papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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19INFORMATIKOS FAKULTETAS

6211BX007DIRBTINIO INTELEKTO 
INFORMATIKA 
Informatikos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis; ir ≥30 kr. išklausytų 
informatikos, informatikos inžinerijos ar 
matematikos studijų krypčių dalykų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Informatikos inžinerijos ar informatikos studijų 
krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, 
informatikos inžinerijos ar matematikos studijų 
krypčių dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios 
studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211BX008INFORMACIJOS IR INFORMACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ SAUGA 
Informatikos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų ir 
fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Informatikos inžinerijos ar informatikos studijų 
krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis; 
ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos 
inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų; 
ir iki 60 kr. papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211BX009VEIKLOS SKAITMENINIMAS IR 
SISTEMŲ ARCHITEKTŪROS 
Informatikos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥30 kr. 
išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos 
ar matematikos studijų krypčių dalykų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Informatikos inžinerijos ar informatikos studijų 
krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir ≥30 kr. informatikos, informatikos 
inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų; 
ir iki 60 kr. papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



22INFORMATIKOS FAKULTETAS

6211BX010NUOTOLINIO MOKYMOSI 
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 
Informatikos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Nuotolinis – studijos vykdomos virtualiojoje 
erdvėje, naudojant informacines ir komunikacines 
technologijas bei visiems studentams studijų 
veiklose dalyvaujant nuotoliniu būdu iš nutolusių 
darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Visų studijų krypčių grupių bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Visų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. 
papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipasnį, jei baigtos vientisosios studijos.



23INFORMATIKOS FAKULTETAS

6211BX011PROGRAMŲ SISTEMŲ INŽINERIJA 
Informatikos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Informatikos inžinerijos ar informatikos studijų 
krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, 
informatikos inžinerijos ar matematikos studijų 
krypčių dalykų; ir iki 60 kr. papildomosios 
studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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25MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

6213GX001MEDICINOS FIZIKA 
Sveikatos mokslų magistras

Tarpkryptinė: Medicinos technologijos, Fizika

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, dienos metu, įprastai 9.00–17.00 val.

Kontaktinis – studijos vykdomos fizinėje erdvėje, 
Universiteto patalpose, dėstytojui ir studentams 
studijų veiklose dalyvaujant tiesiogiai.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Medicinos technologijų krypties; inžinerijos 
mokslų (bioinžinerijos), technologijų mokslų 
(medžiagų technologijos, biotechnologijos), 
fizinių mokslų (fizikos, chemijos), gyvybės 
mokslų (biofizikos, biochemijos) studijų krypčių 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitų fizinių mokslų, matematikos mokslų, 
technologijų mokslų, inžinerijos mokslų, 
gyvybės mokslų, sveikatos mokslų studijų 
krypčių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
medicinos technologijų krypties ne mažesnės 
kaip 12 kr. papildomosios studijos.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Medicinos technologijų krypties profesinio 
bakalauro laipsnis ir 60 kr. papildomosios 
studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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27ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS

6211EX002BIOMEDICININĖ INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų ar 
sporto krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir ≥18 kr. išklausytų elektros inžinerijos, 
elektronikos inžinerijos, matematikos, fizikos, 
informatikos inžinerijos arba informatikos studijų 
krypčių dalykų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Bioinžinerijos, biofizikos, elektronikos 
inžinerijos, elektros inžinerijos arba informatikos 
inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis; ir ≥18 kr. išklausytų 
elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, 
matematikos, fizikos, informatikos inžinerijos 
arba informatikos studijų krypčių dalykų; 
ir 60 kr. papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



28MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS

6213EX001DARNUS VALDYMAS IR GAMYBA
Inžinerijos mokslų magistras

Tarpkryptinė: Aplinkos inžinerija, Gamybos inžinerija, Verslas

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų veiklose 
vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu 
(ne nuotoliniu) būdu, o dalis studijų – dalyvaujant 
nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu iš 
nutolusių darbo vietų.

Savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta 
šeštadieniais, įprastai 9.00–21.00 val., galimai – ir 
penktadienio vakarais 17.00–21.00 val.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis; 
socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios 
vadybos mokslų krypčių grupės bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis ir ≥20 kr. išklausytų 
inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės dalykų.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų 
krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 
60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. 
papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos 
studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios 
studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos 
ir ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos 
studijuoti studijų programos studijų kryptį.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 
30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



29CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

6211EX003APLINKOSAUGOS INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val. 
Dalis užsiėmimų vyksta dienos metu.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų, 
veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos 
mokslų, matematikos mokslų, informatikos 
mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio 
mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios 
studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos 
bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos 
studijuoti studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



30STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS

6211EX006DARNŪS IR ENERGETIŠKAI 
EFEKTYVŪS PASTATAI
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30-21.00 val. 
Dalis užsiėmimų vyksta dienos metu.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Statybos inžinerijos, energijos inžinerijos, 
elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, 
aplinkos inžinerijos ar architektūros studijų 
krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Inžinerijos mokslų ar technologijų mokslų krypčių 
grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 
30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Statybos inžinerijos, energijos inžinerijos ar 
aplinkos inžinerijos studijų krypties profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



31STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS

6211EX007STATYBOS VALDYMAS
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val. 
Dalis užsiėmimų vyksta dienos metu.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Statybos inžinerijos, energijos inžinerijos, 
mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos 
ar architektūros studijų krypties bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Inžinerijos mokslų ar technologijų mokslų krypčių 
grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 
30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Statybos inžinerijos studijų krypties profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



32STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS

6211EX008STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ IR 
GAMINIŲ INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val. 
Dalis užsiėmimų vyksta dienos metu.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Statybos inžinerijos studijų krypties bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų krypčių 
grupės ar architektūros studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 
60 kr. papildomosios studijos.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Statybos inžinerijos studijų krypties profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



33MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS

6211EX009MECHANIKOS INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Vykdoma kartu su Tventės universitetu, Nyderlandai; Linčiopingo universitetu, Švedija; 
Monterėjaus technologijos universitetu, Meksika; Aveiro universitetu, Portugalija

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų ir 
fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. 
papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos 
studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių 
mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios 
studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos 
bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos 
studijuoti studijų programos studijų kryptį.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 
30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



34ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS

6211EX010ELEKTROS ENERGETIKOS 
INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis; ir ≥18 kr. išklausytų 
energijos inžinerijos, elektronikos inžinerijos 
arba elektros inžinerijos studijų krypties dalykų.

ARBA 

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. 
išklausytų energijos inžinerijos, elektronikos 
inžinerijos arba elektros inžinerijos studijų 
krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos 
arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, 
energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos 
studijų krypties profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis; ir ≥18 kr. išklausytų 
energijos inžinerijos, elektronikos inžinerijos 
arba elektros inžinerijos studijų krypties dalykų; 
ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS

6211EX014VALDYMO TECHNOLOGIJOS
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Kaunas: lietuvių k., anglų k.

Panevėžys: lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Kaunas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Panevėžys

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta 
šeštadieniais, įprastai 9.00–21.00 val., galimai – ir 
penktadienio vakarais 17.00–21.00 val.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių 
mokslų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos 
inžinerijos, elektros inžinerijos, energijos inžinerijos 
arba informatikos inžinerijos studijų krypties 
dalykų.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. išklausytų 
elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, 
energijos inžinerijos arba informatikos inžinerijos 
studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios 
studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei 
≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų ir informatikos mokslų krypčių 
grupių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis; 
ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos inžinerijos, 
elektros inžinerijos, energijos inžinerijos arba 
informatikos inžinerijos studijų krypties dalykų; 
ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. 
papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos 
studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211EX012ELEKTRONIKOS INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė, vykdymo 
laikas ir būdas

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių 
mokslų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos 
inžinerijos, elektros inžinerijos, matematikos, 
fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos 
studijų krypties dalykų.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. 
išklausytų elektronikos inžinerijos, elektros 
inžinerijos, matematikos, fizikos, informatikos 
arba informatikos inžinerijos studijų krypties 
dalykų; ir 60 kr. papildomosios studijos arba 
30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, 
energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos 
studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ir ≥18 kr. išklausytų elektronikos 
inžinerijos, elektros inžinerijos, matematikos, 
fizikos, informatikos arba informatikos inžinerijos 
studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios 
studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei 
≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos 
studijuoti studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211EX015GAMYBOS INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos kryptį; arba ≥18 kr. išklausytų 
gamybos inžinerijos universitetinio lygmens 
dalykų bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti 
ketinamos studijuoti studijų programos kryptį; 
arba ≥18 kr. pagal su KTU suderintą programą 
išklausytų gamybos inžinerijos universitetinio 
lygmens dalykų.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 
30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211EX017MECHATRONIKA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų 
krypties bakalauro laipsnis nuo 30 kr. iki 
60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 
30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 
30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211EX018PRAMONĖS INŽINERIJA
IR VADYBA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis nuo 30 kr. iki 
60 kr. papildomosios studijos arba iki 
30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 
30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



40CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

6211EX020CHEMIJOS INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, dienos metu, įprastai 9.00–17.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis; 
ir ≥18 kr. išklausytų chemijos ir chemijos 
inžinerijos studijų krypties dalykų. 

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis; ir 
≥18 kr. išklausytų chemijos ir chemijos inžinerijos 
studijų krypties dalykų; ir 60 kr. papildomosios 
studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos 
bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos 
studijuoti studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211EX021TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 
30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211EX073ENERGIJOS TECHNOLOGIJOS
IR EKONOMIKA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų ir 
fizinių mokslų krypčių grupės arba ekonomikos, 
vadybos ar verslo studijų krypties bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, 
energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos 
studijų krypties profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis; ir 60 kr. papildomosios 
studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos 
bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos 
studijuoti studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



43MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS

6211EX023TERMOINŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės profesinio 
bakalauro laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. 
papildomosios studijos arba iki 30 kr. 
papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 
30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



44MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS

6211EX024AERONAUTIKOS INŽINERIJA
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų veiklose 
vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu 
(ne nuotoliniu) būdu, o dalis studijų – dalyvaujant 
nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu iš 
nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių 
mokslų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis; ≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, 
elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar 
mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥15 kr. 

išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos 
inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos 
inžinerijos studijų krypčių dalykų; nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. 
papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; ≥15 kr. 
išklausytų aeronautikos inžinerijos, elektronikos 
inžinerijos, elektros inžinerijos ar mechanikos 
inžinerijos studijų krypčių dalykų; ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. 
papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos 
kryptį; arba ≥18 kr. išklausytų aeronautikos 
inžinerijos universitetinio lygmens dalykų bei ≥1 
m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos kryptį; arba ≥18 kr. pagal su 
KTU suderintą programą išklausytų aeronautikos 
inžinerijos universitetinio lygmens dalykų.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
≥15 kr. išklausytų aeronautikos inžinerijos, 
elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ar 
mechanikos inžinerijos studijų krypčių dalykų; ir 
nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 
m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



45PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS

6211EX076INTEGRUOTAS PROJEKTAVIMO IR 
STATYBOS VALDYMAS
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta 
šeštadieniais, įprastai 9.00–21.00 val., galimai – 
ir penktadienio vakarais 17.00–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Statybos inžinerijos studijų krypties bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų krypčių 
grupės ar architektūros studijų krypties bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis; ir nuo 30 kr. iki 60 kr. 
papildomosios studijos.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Statybos inžinerijos, energijos inžinerijos ar 
aplinkos inžinerijos studijų krypties profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. 
papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos 
studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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47MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS

6211FX023MADOS INOVACIJŲ TECHNOLOGIJOS
Technologijų mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

ARBA 

Dizaino studijų krypties ar architektūros studijų 
krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥30 
kr. išklausytų polimerų ir tekstilės technologijos 
krypties, dizaino krypties dalykų; arba kitos 
studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

ir iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį, arba nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų 
ir fizinių mokslų krypčių grupės profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; ir nuo 30 kr. 
iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

ARBA

Dizaino studijų krypties ar architektūros studijų 
krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis, ir ≥30 kr. išklausytų polimerų ir 
tekstilės technologijos krypties, dizaino 
krypties dalykų, ir iki 30 kr. papildomosios 
studijos; arba kitos studijų krypties profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 
60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



48CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

6211FX010PRAMONINĖ BIOTECHNOLOGIJA 
Technologijų mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, dienos metu, įprastai 9.00–17.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis 
ir ≥18 kr. išklausytų biotechnologijų studijų 
krypties dalykų.  

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos 
mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio 
mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. išklausytų 
biotechnologijų studijų krypties dalykų; ir 
60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



49CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

6211FX011MAISTO MOKSLAS IR MITYBA 
Technologijų mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, dienos metu, įprastai 9.00–17.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių 
grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. 
išklausytų maisto technologijų studijų krypties 
dalykų. 

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos 
mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio 
mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. išklausytų maisto 
technologijų arba mitybos studijų krypties dalykų; 
ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. 
papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos 
studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



50CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

6211FX012MAISTO TECHNOLOGIJOS 
IR INOVACIJOS 
Technologijų mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, dienos metu, įprastai 9.00–17.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis 
ir ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų studijų 
krypties dalykų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos 
mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio 
mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. išklausytų 
maisto technologijų studijų krypties dalykų; 
ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



51



52CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

6281CX001MEDICININĖ CHEMIJA 
Fizinių mokslų magistras

Jungtinė su LSMU

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, dienos metu, įprastai 9.00–17.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų. 

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis 
ir ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties 
dalykų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos 
mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės 
ūkio mokslų krypčių grupės profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. 
išklausytų chemijos studijų krypties dalykų; 
ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



53CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

6211CX014TAIKOMOJI CHEMIJA
Fizinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, dienos metu, įprastai 9.00–17.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų 
krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis 
ir ≥18 kr. išklausytų chemijos studijų krypties 
dalykų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos 
mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės 
ūkio mokslų krypčių grupės profesinio 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥18 kr. 
išklausytų chemijos studijų krypties dalykų; 
ir 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 
kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



54MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

6213CX001MEDŽIAGŲ FIZIKA
Fizinių mokslų magistras

Tarpkryptinė: Fizika, Medžiagų technologijos

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Kontaktinis – studijos vykdomos fizinėje erdvėje, 
Universiteto patalpose, dėstytojui ir studentams 
studijų veiklose dalyvaujant tiesiogiai.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar 
sporto krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.  

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, 
matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, 
veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar 
sporto krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios 
studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos. 
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56EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

6211LX029TARPTAUTINIS VERSLAS
Verslo vadybos magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų 
krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
≥12 kr. išklausytų verslo ir viešosios vadybos, 
socialinių mokslų studijų krypčių grupės 
dalykų, arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
studijų programos studijų kryptį); kitų studijų 
krypčių grupių papildomųjų studijų metu 
išklausyta ≥12 kr. (verslo ir viešosios vadybos, 
socialinių mokslų) studijų krypčių grupės 
dalykų, arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį).

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų 
programos studijų kryptį).

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



57EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

6211LX031INOVACIJŲ VALDYMAS 
IR ANTREPRENERYSTĖ
Verslo vadybos magistras

Dvigubas diplomas su TUHH Hamburgo technologijų universitetu (Vokietija), įstojus į šį universitetą

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥12 kr. 
išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių 
mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba 
srities profesinės kompetencijos vertinimas ir 
pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti programos 
studijų kryptį).

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
programos studijų kryptį).

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



58EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

6211LX030ĮMONIŲ VALDYMAS
Verslo vadybos magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta 
šeštadieniais, įprastai 9.00–21.00 val., galimai – 
ir penktadienio vakarais 17.00–21.00 val.

Nuotolinis – studijos vykdomos virtualiojoje 
erdvėje (Universiteto atveju – Moodle), naudojant 
informacines ir komunikacines technologijas bei 
visiems studentams studijų veiklose dalyvaujant 
nuotoliniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥12 kr. 
išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių 
mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba 
srities profesinės kompetencijos vertinimas ir 
pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti programos 
studijų kryptį).

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
programos studijų kryptį).

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



59PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS

6211LX035VADYBA
Verslo vadybos magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Ištęstinė – 2,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta 
šeštadieniais, įprastai 9.00–21.00 val., galimai – 
ir penktadienio vakarais 17.00–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥12 kr. 
išklausytų verslo ir viešosios vadybos, socialinių 
mokslų studijų krypčių grupės dalykų, arba 
srities profesinės kompetencijos vertinimas ir 
pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti programos 
studijų kryptį).

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis; ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
programos studijų kryptį).

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



60EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

6211LX036FINANSAI
Verslo vadybos magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥12 kr. 
išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties 
dalykų arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti 
ketinamos studijuoti programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti 
ketinamos studijuoti programos studijų kryptį.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
30 kr. papildomosios studijos, iš kurių ≥12 kr. 
išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties 
dalykų ir ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti 
ketinamos studijuoti programos studijų kryptį; 
arba nuo 40 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, 
iš kurių atitinkamai 20−30 kr. išklausytų finansų 
studijų krypties dalykų.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



61EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

6211LX037APSKAITA IR AUDITAS
Verslo vadybos magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Lietuvių k.

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų veiklose 
vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu 
(ne nuotoliniu) būdu, o dalis studijų – dalyvaujant 
nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu iš 
nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Anglų k.

Savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta 
šeštadieniais, įprastai 9.00–21.00 val., galimai – ir 
penktadienio vakarais 17.00–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų veiklose 
vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu 
(ne nuotoliniu) būdu, o dalis studijų – dalyvaujant 
nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu iš 

nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų 
apskaitos, finansų krypties dalykų arba ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti programos 
studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti 
ketinamos studijuoti programos studijų kryptį.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. 
papildomosios studijos, iš kurių ≥12 kr. išklausytų 
apskaitos, finansų studijų krypties dalykų; ir ≥1 
m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
programos studijų kryptį; arba nuo 40 kr. iki 60 kr. 
papildomosios studijos, iš kurių atitinkamai 20-30 
kr. išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties 
dalykų.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



62EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

6211LX038MARKETINGO VALDYMAS
Verslo vadybos magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių 
grupės kvalifikacinis bakalauro laipsnis.

ARBA

Socialinių mokslų studijų krypčių grupės 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥12 kr. 
išklausytų verslo ir viešosios vadybos studijų 
krypčių grupės dalykų; arba kitų studijų krypčių 
grupių kvalifikacinis bakalauro laipsnis ir 
30 kr. papildomosios studijos (verslo ir 
viešosios vadybos studijų krypčių grupės), arba 
srities profesinės kompetencijos vertinimas ir 
pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti programos 
studijų kryptį).

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
programos studijų kryptį).

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



63EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

6211LX039ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VADYBA
Verslo vadybos magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių 
grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

ARBA

Socialinių mokslų studijų krypčių grupės 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥12 kr. 
išklausytų verslo ir viešosios vadybos studijų 
krypčių grupės dalykų; kitų studijų krypčių 
grupių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir jų 
ar papildomųjų studijų metu išklausyti ≥12 kr. 
žmonių išteklių vadybos studijų krypčių grupės 
dalykai, arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
programos studijų kryptį).

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauo 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba srities profesinės kompetencijos 
vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. 
darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211LX040VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS
Viešojo administravimo magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m. 

Ištęstinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Nuolatinės

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ištęstinės

Savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta 
šeštadieniais, įprastai 9.00–21.00 val., galimai – 
ir penktadienio vakarais 17.00–21.00 val.

Nuotolinis – studijos vykdomos virtualiojoje 
erdvėje, naudojant informacines ir 
komunikacines technologijas bei visiems 
studentams studijų veiklose dalyvaujant 
nuotoliniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Visų studijų krypčių grupių bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų, 
teisės, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
30 kr. papildomosios studijos arba ≥3 m. darbo 
patirtis viešojo sektoriaus vadovaujamose 
pozicijose.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
programos studijų kryptį; arba 60 kr. 
papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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*VERSLO ADMINISTRAVIMAS 
KTU MBA
Verslo administravimo magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį**

Visų studijų krypčių grupių bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir ≥3 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti programos 
studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Visų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro 
kvalifiacinis laipsnis ir ≥3 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti programos 
studijų kryptį.

* Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, 
 mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

** Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211JX040EKONOMIKA 
Socialinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ≥12 kr. 
išklausytų apskaitos, finansų studijų krypties 
dalykų arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti 
ketinamos studijuoti programos studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti 
ketinamos studijuoti programos studijų kryptį.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis; ir 
30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti 
programos studijų kryptį; arba 40−60 kr. 
papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211JX042VERSLO EKONOMIKA 
Socialinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta 
šeštadieniais, įprastai 9.00–21.00 val., galimai – 
ir penktadienio vakarais 17.00–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Ciklinis – 1–2 mėn. trunkančio ciklo metu 
intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, 
o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis 
atsiskaitymas.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir ≥12 kr. išklausytų verslo 
ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų 
krypčių grupės dalykų arba ≥1 m. darbo patirtis, 
atitinkanti ketinamos studijuoti programos 
studijų kryptį.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų 
studijų krypčių grupės profesinio bakalauro 
laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos arba 
≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos 
studijuoti programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211JX045SOCIALINĖ GEROVĖ IR POLITIKA*
Socialinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį**

Visų studijų krypčių grupių bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios 
vadybos krypčių arba ugdymo mokslų krypčių 
grupės profesinis bakalauro laipsnis ir 30 kr. 
papildomosios studijos.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų 
krypties profesinio bakalauro laipsnis ir 60 kr. 
papildomosios studijos.

* Pavadinimas bus keičiamas į „Socialinė politika ir gerovė“, studijų programos pavadinimo keitimą patvirtinus Universiteto senatui.

** Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211JX044VIEŠOJI POLITIKA IR SAUGUMAS
Socialinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Anglų k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Visų studijų krypčių grupių bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios 
vadybos krypčių arba ugdymo mokslų krypčių 
grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
60 kr. papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211JX107STRATEGINĖ KOMUNIKACIJA
Socialinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Visų studijų krypčių grupių bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios 
vadybos krypčių arba ugdymo mokslų krypčių 
grupės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis 
ir 30 kr. papildomosios studijos.

ARBA

Kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties 
profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. darbo 
patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti programos 
studijų kryptį; arba 60 kr. papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.



72



73SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

6211NX031TECHNIKOS KALBOS VERTIMAS 
IR LOKALIZACIJA
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k. 

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Visų studijų krypčių grupių bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Visų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211NX032SKAITMENINĖ KULTŪRA
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Visų studijų krypčių grupių bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Visų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro 
laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211PX025ELEKTRONINĖS MUZIKOS 
KOMPOZICIJA IR ATLIKIMAS
Menų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 1,5 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, dienos metu, įprastai 9.00–17.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Visų studijų krypčių grupių kvalifikacinis 
bakalauro laipsnis ir išlaikytas stojamasis 
egzaminas**.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Muzikos studijų krypties profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis; ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti 
ketinamos studijuoti programos studijų kryptį; ir 
išlaikytas stojamasis egzaminas.**.

ARBA

Kitos studijų krypties profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios 
studijos, ir išlaikytas stojamasis egzaminas**.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.

** Stojamojo egzamino organizavimo tvarkos aprašas bus paskelbtas kovo mėn. pradžioje KTU tinklalapyje 
 stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/#magistranturos-priemimas-i-pirma-semestra-stojamasis-egzaminas
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6211PX026ARCHITEKTŪRA
Menų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m.

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k., anglų k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val. 
Dalis užsiėmimų vyksta dienos metu.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Architektūros studijų krypties bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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6211MX020EDUKOLOGIJA
Ugdymo mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė – 2 m. 

Studijų vykdymo kalba

Lietuvių k.

Studijų ypatumai

MA+ kompetencijos galimybė

Studijų vykdymo laikas ir būdas

Vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo 
dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30–21.00 val.

Mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę 
ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra 
įgyvendinama visiems studentams studijų 
veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, 
kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis 
studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį 
bakalauro laipsnį*

Visų studijų krypčių grupių bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį 
bakalauro laipsnį

Visų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios 
studijos arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti 
ketinamos studijuoti programos studijų kryptį.

* Arba magistro kvalifikacinį laipsnį, jei baigtos vientisosios studijos.
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