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PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 

2018 m. gegužės      d. įsakymu Nr. R– 
 

KONKURSINIO BALO SANDARA STOJANTIESIEMS Į ANTROSIOS PAKOPOS IR PROFESINES PEDAGOGINES STUDIJAS  

2018–2019 MOKSLO METAIS 

Į Vilniaus universitete vykdomas antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijų programas gali pretenduoti asmenys:  

1. baigę konkursinio balo sandaros lentelėje išvardytų universitetinių pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų kryčių arba krypties šakų programas ir 

turintys ne žemesnį nei universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei atitinkantys kitas nustatytas sąlygas; 

2. baigę konkursinio balo sandaros lentelėje išvardytų neuniversitetinių pirmosios pakopos studijų krypčių arba krypties šakų programas ir turintys 

profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pabaigę papildomąsias studijas ir atitinkantys kitas nustatytas sąlygas.  

Konkursinio balo sandaros lentelėje vartojamos reikšmės 

A diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis 

AS diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis 

D 

baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;  

PASTABA: tais atvejais, kai diplomo priedėlyje nurodytas pagrindinių studijų baigiamojo darbo (ar baigiamojo egzamino) pažymys ir gretutinių studijų 

baigiamojo darbo (ar baigiamojo egzamino) pažymys, skaičiuojamas šių pažymių svertinis vidurkis 

D1 papildomųjų studijų baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) 

E stojamasis egzaminas/testas/esė 

M1 papildomųjų studijų dalykų pažymių, išskyrus baigiamojo egzamino pažymį, vidurkis 

M2 papildomųjų studijų dalykų pažymių, išskyrus baigiamojo egzamino pažymį, svertinis vidurkis 

M3 papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis 

M4 papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis 

V diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, aritmetinis vidurkis 

VS diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis 

SD studijų programos dalykų (arba keleto jų) aritmetinis vidurkis 

SDS studijų programos dalykų (arba keleto jų) svertinis vidurkis 

MV motyvacijos vertinimas/motyvacinis laiškas 

P papildomi balai 
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Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 

(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos universitetinėse 

studijose išklausyti studijų dalykai 

(SD / SDS), kurie reikalingi 

konkursiniam balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo formulė 

KAUNO FAKULTETAS 

6211NX025 Audiovizualinis vertimas  U600 Vertimas (pagrindinių ir gretutinių studijų) - VS + 3D + P 

  Q300 Anglų filologija (pagrindinių ir gretutinių 

studijų) 

  

  X100 

X130 

Pedagogikos krypties šakų: 

Dalyko pedagogika 

  

  Q100 Lingvistika  VS + 3MV + P 

Būtina mokėti anglų k. C1 lygiu ir pateikti 

„Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams 

(Nr. 4)“. 

  Kitų krypčių (visų sričių)  VS + 3E + P 

6211NX022 Lietuvių literatūra  Filologijos krypčių grupė (pagrindinių ir gretutinių 

studijų) 

- VS + 3D + P 

6211NX022 Lietuvių literatūra  X100 Pedagogikos krypties šakų: 

X130 Dalyko pedagogika 

- VS + 3D + P 

  Kitų humanitarinių mokslų srities krypčių   VS + 3MV + P 

  Kitų krypčių (visų sričių)  VS + 3E + P 

  Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę 

Vilniaus universitete Lietuvių filologijos papildomųjų 

studijų programą
1
 

 (VS + M4)/2 + 3D + P 

 

1
 Asmenys, baigę neuniversitetines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali 

pretenduoti į „Lietuvių literatūrą“ tuo atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms studijoms ir galėtų būti 

prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

6211LX023 Marketingas ir prekybos vadyba 

(lietuvių / anglų k.) 

L100 Ekonomika (pagrindinių ir gretutinių studijų)  - VS + 0,5D + P 

 Verslo ir vadybos krypčių grupė (pagrindinių ir 

gretutinių studijų) 

  

  Kitų krypčių (visų sričių) 

 

Ekonomika 

Rinkodara  

Vadyba 

Apskaita 

Finansai  

VS + 0,3SDS + 0,2D + P 

Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 

kreditų iš ekonomikos, verslo ir vadybos 

krypčių studijų programų dalykų ir pateikti 

„Pažymą apie į konkursinį balą įskaitomus 

dalykus (Nr. 2)“. 

  Baigę socialinių mokslų srities Verslo ir vadybos 

krypčių grupės arba Ekonomikos krypties studijas 

kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete Vadybos ir 

verslo administravimo papildomųjų studijų programą
2
 

- (VS + M2)/2 + (0,5D + 0,5D1)/2 + P 

PASTABA: Tais atvejais, kai nėra papildomųjų 

studijų baigiamojo egzamino pažymio (D1), 

vietoje D1 skaičiuojamas kolegijos baigiamojo 
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Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 

(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos universitetinėse 

studijose išklausyti studijų dalykai 

(SD / SDS), kurie reikalingi 

konkursiniam balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo formulė 

 darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys 

(pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų 

pažymių vidurkis (D). 
2
 Asmenys, baigę neuniversitetines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali 

pretenduoti į „Marketingą ir prekybos vadybą“ tuo atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms studijoms ir 

galėtų būti prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

6211LX020 Meno vadyba (lietuvių / anglų k.) Verslo ir vadybos krypčių grupė (pagrindinių ir 

gretutinių studijų) 

- VS + D + P 

  P900 Komunikacija (pagrindinių ir gretutinių 

studijų) 

  

  U700 Regiono kultūros studijos (pagrindinių ir 

gretutinių studijų) 

  

6211LX020 Meno vadyba (lietuvių / anglų k.) U800 Etnologija ir folkloristika (pagrindinių ir 

gretutinių studijų)  

- VS + D + P 

  U900 Menotyra (pagrindinių ir gretutinių studijų)   

  V700 Paveldo studijos (pagrindinių ir gretutinių 

studijų) 

  

  V100 Istorija (pagrindinių ir gretutinių studijų)   

  V500 Filosofija (pagrindinių ir gretutinių studijų)   

  V900 Istorija, filosofija, teologija ir kultūra 

(pagrindinių ir gretutinių studijų) 

  

  W100 Dailė (pagrindinių ir gretutinių studijų)   

  W200 Dizainas (pagrindinių ir gretutinių studijų)   

  Kitų krypčių (visų sričių)  

 

 VS + D + P 

Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau kaip 15 

kreditų rinkodaros ir/ar vadybos dalykų ir 

pateikti „Pažymą apie atitikimą atrankos 

kriterijams (Nr. 4)“.   

  Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę 

Vilniaus universitete Kultūros vadybos arba Vadybos 

ir verslo administravimo papildomųjų studijų 

programą
3
 

 (VS + M2)/2 + D1
 
+ P 

PASTABA: Tais atvejais, kai nėra papildomųjų 

studijų baigiamojo egzamino pažymio (D1), 

vietoje D1 skaičiuojamas kolegijos baigiamojo 

darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys 

(pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų 

pažymių vidurkis (D). 
3
 Asmenys, baigę neuniversitetines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali 
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Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 

(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos universitetinėse 

studijose išklausyti studijų dalykai 

(SD / SDS), kurie reikalingi 

konkursiniam balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo formulė 

pretenduoti į „Meno vadybą“ tuo atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms studijoms ir galėtų būti 

prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

6211LX019 Tarptautinio verslo vadyba 

(lietuvių / anglų k.)  

L100 Ekonomika (pagrindinių ir gretutinių studijų) - VS + 0,5D + P 

 Verslo ir vadybos krypčių grupė (pagrindinių ir 

gretutinių studijų) 

  

  Kitų krypčių (visų sričių) 

 

Ekonomika 

Rinkodara 

Vadyba 

Apskaita 

Finansai 

VS + 0,3SDS + 0,2D + P 
Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 

kreditų iš ekonomikos, verslo ir vadybos krypčių 

studijų programų dalykų ir pateikti  „Pažymą apie į 

konkursinį balą įskaitomus dalykus (Nr. 2)“.   

6211LX019 Tarptautinio verslo vadyba 

(lietuvių / anglų k.)  

Baigę socialinių mokslų srities Verslo ir vadybos 

krypčių grupės arba Ekonomikos krypties studijas 

kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete Vadybos ir 

verslo administravimo papildomųjų studijų programą
4
 

- (VS + M2)/2 + (0,5D + 0,5D1)/2 + P 

PASTABA: Tais atvejais, kai nėra papildomųjų 

studijų baigiamojo egzamino pažymio (D1), 

vietoje D1 skaičiuojamas kolegijos baigiamojo 

darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys 

(pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų 

pažymių vidurkis (D). 
4
 Asmenys, baigę neuniversitetines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali 

pretenduoti į „Tarptautinio verslo vadybą“ tuo atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms studijoms ir galėtų 

būti prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

6211BX005 Verslo informatika (lietuvių / 

anglų k.) Kaune ir Šiauliuose  

I100 Informatika (pagrindinių ir gretutinių studijų) - VS + D + P 

 I200 Informacijos sistemos (pagrindinių ir gretutinių 

studijų) 

  

  E100 Informatikos inžinerija (pagrindinių ir 

gretutinių studijų)  

  

  I300 Programų sistemos (pagrindinių ir gretutinių)   

  G100 Matematika (pagrindinių ir gretutinių studijų)    

  H600 Elektronikos ir elektros inžinerija   

  L100 Ekonomika (pagrindinių ir gretutinių studijų)  VS + MV + P 

  Verslo ir vadybos krypčių grupė (pagrindinių ir 

gretutinių studijų) 

  

  Kitų krypčių (visų sričių)  VS + E + P 

  Baigę fizinių mokslų srities Informatikos studijų 

krypties studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus 

universitete Verslo informatikos papildomųjų studijų 

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

kodas 
Studijų programa 

Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 

(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos universitetinėse 

studijose išklausyti studijų dalykai 

(SD / SDS), kurie reikalingi 

konkursiniam balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo formulė 

programą
5
 

5
 Asmenys, baigę neuniversitetines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali 

pretenduoti į „Verslo informatiką“ tuo atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms studijoms ir galėtų būti 

prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

6211NX012 Viešojo diskurso lingvistika  Filologijos krypčių grupė (pagrindinių ir gretutinių 

studijų) 

- VS + 3D + P 

  X100 Pedagogikos krypties šakų: 

X130 Dalyko pedagogika 

  

  Kitų humanitarinių mokslų srities krypčių   VS + 3MV + P 

  Kitų krypčių (visų sričių)  VS + 3E + P 

6211NX012 Viešojo diskurso lingvistika  Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę 

Vilniaus universitete Lietuvių filologijos papildomųjų 

studijų programą
6
 

- (VS + M4
 
)/2 + 3D + P 

6
 Asmenys, baigę neuniversitetines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali 

pretenduoti į „Viešojo diskurso lingvistiką“ tuo atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms studijoms ir galėtų 

būti prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

621+++++ Finansų technologijos*  I100 Informatika (pagrindinių ir gretutinių studijų) - VS + D + P 

  I200 Informacijos sistemos (pagrindinių ir gretutinių 

studijų) 

  

  E100 Informatikos inžinerija (pagrindinių ir 

gretutinių studijų)  

  

  I300 Programų sistemos (pagrindinių ir gretutinių )   

  G100 Matematika (pagrindinių ir gretutinių studijų)    

  H600 Elektronikos ir elektros inžinerija   

  L100 Ekonomika (pagrindinių ir gretutinių studijų)  VS + MV + P 

  Verslo ir vadybos krypčių grupė (pagrindinių ir 

gretutinių studijų) 

  

  Kitų krypčių (visų sričių)  VS + E + P 

  Baigę fizinių mokslų srities Informatikos studijų 

krypties studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus 

universitete Verslo informatikos papildomųjų studijų 

programą.
7
 

 (VS + M4)/2 + D + P 

7
 Asmenys, baigę neuniversitetines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pateikę papildomųjų studijų baigimo Vilniaus ar kituose universitetuose pažymėjimą, gali 

pretenduoti į „Finansų technologijos*“ tuo atveju, jeigu baigtos papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto Kauno fakulteto reikalavimus papildomosioms studijoms ir galėtų būti 

prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 
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* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.  

 

Pastaba: Papildomi balai, jei taisyklėse nenurodyta kitaip, pridedami pristačius „Pažymą dėl papildomų balų gavimo (Nr. 3)“. 


