Motyvacijos vertinimo į ugdymo mokslų studijų programas tvarkaraštis
Pavadinimas
(kodas)

Studijų programos
KK-1111-Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas [6531MX013] (Pedagogika)
KK-1112-Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas [6531MX013] (Pedagogika)

Egzamino data, laikas ir vieta
2018-06-26, 09:30 val.
ŠU, aud.: EF309, EF311, EF312, EF314
VDU, aud.: 209, 210, 323, 324, 325
VU, aud.: 107, 204, 205, 308, 313, 401, 403

KK-1307-Socialinė pedagogika [6531MX014] (Pedagogika)
KU-117-Kūno kultūros ir sporto pedagogika (specializacija – judesio terapija)
[6121MX050] (Pedagogika)
KU-118-Kūno kultūros ir sporto pedagogika (specializacija – judesio terapija)
[6121MX050] (Pedagogika)
KU-548-Menų pedagogika (muzika) [6121MX051] (Pedagogika)
KU-549-Menų pedagogika (šokis) [6121MX051] (Pedagogika)

2018-06-26, 11:30 val.
ŠU, aud.: EF309, EF311, EF312, EF314
VDU, aud.: 209, 210, 323, 324, 325
VU, aud.: 107, 204, 205, 308, 313, 401, 403
2018-06-27, 08:30 val.
ŠU, aud.: EF309, EF311, EF312, EF314
VDU, aud.: 209, 210, 323, 324, 325
VU, aud.: 107, 204, 205, 308, 313, 401, 403

KU-550-Menų pedagogika (teatras) [6121MX051] (Pedagogika)
Motyvacijos
vertinimas (raštu ir
pokalbis) (383)

KU-120-Vaikystės pedagogika (specializacijos – pradinio ugdymo pedagogika,
socialinė pedagogika) [6121MX054] (Pedagogika)
KU-119-Vaikystės pedagogika (specializacijos – pradinio ugdymo pedagogika,
socialinė pedagogika) [6121MX054] (Pedagogika)
KVK-1191-Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika [6531MX001]
(Pedagogika)
KVK-1192-Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika [6531MX001]
(Pedagogika)
KVK-1549-Pradinio ugdymo pedagogika [6531MX017] (Pedagogika)
LSU-381-Kūno kultūra ir sportas (30 specializacijų; gretutinės studijos)
[6121MX001] (Pedagogika)
LSU-380-Kūno kultūra ir sportas (30 specializacijų; gretutinės studijos)
[6121MX001] (Pedagogika)
MK-1359-Vaikystės pedagogika [6531MX010] (Pedagogika)

2018-06-27, 10:30 val.
ŠU, aud.: EF309, EF311, EF312, EF314
VDU, aud.: 209, 210, 323, 324, 325
VU, aud.: 107, 204, 205, 308, 313, 401, 403
2018-06-28, 08:30 val.
ŠU, aud.: EF309, EF311, EF312, EF314
VDU, aud.: 209, 210, 323, 324, 325
VU, aud.: 106, 107, 205, 308, 313, 401, 403
2018-06-28, 10:30 val.
ŠU, aud.: EF309, EF311, EF312, EF314
VDU, aud.: 209, 210, 323, 324, 325
VU, aud.: 106, 107, 205, 308, 313, 401, 403
2018-06-29, 08:30 val.
ŠU, aud.: EF309, EF311, EF312, EF314
VDU, aud.: 109, 110, 209, 210, 324
VU, aud.: 107, 204, 205, 308, 313, 401, 403

MK-1360-Vaikystės pedagogika [6531MX010] (Pedagogika)
PK-1386-Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas [6531MX007] (Pedagogika)
PK-1385-Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas [6531MX007] (Pedagogika)

2018-06-29, 10:30 val.
ŠU, aud.: EF309, EF311, EF312, EF314
VDU, aud.: 109, 110, 209, 210, 324
VU, aud.: 107, 204, 205, 308, 313, 401, 403

PK-1400-Muzikos pedagogika [6531MX009] (Pedagogika)
PK-1399-Muzikos pedagogika [6531MX009] (Pedagogika)
ŠU-413-Integruotų gamtos mokslų pedagogika [6121MX045] (Pedagogika)
ŠU-419-Integruotų gamtos mokslų pedagogika [6121MX045] (Pedagogika)
ŠU-420-Kūno kultūros ir sporto pedagogika [6121MX039] (Pedagogika)
ŠU-415-Kūno kultūros ir sporto pedagogika [6121MX039] (Pedagogika)
ŠU-367-Muzikos pedagogika [6121MX041] (Pedagogika)

2018-07-17, 08:30 val.
ŠU, aud.: EF311
VDU, aud.: 101, 105
VU, aud.: 211, 214
2018-07-17, 10:30 val.
ŠU, aud.: EF311
VDU, aud.: 101, 105
VU, aud.: 211, 214

ŠU-459-Muzikos pedagogika [6121MX041] (Pedagogika)

Papildoma sesija papildomo priėmimo metu:

ŠU-460-Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas [6121MX040]
(Pedagogika)
ŠU-410-Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas [6121MX040]
(Pedagogika)

2018-08-16, 08:30 val.
ŠU, aud.: EF311
P. Višinskio g. 25, Šiauliai

ŠU-461-Socialinė pedagogika [6121MX043] (Pedagogika)

VDU, aud.: 101
S. Daukanto g. 28, Kaunas

ŠU-407-Socialinė pedagogika [6121MX043] (Pedagogika)

VU, aud.: 204, 205, 308
Universiteto g. 9, Vilnius (Filosofijos fakultetas)

ŠU-361-Specialioji pedagogika ir logopedija [6121MX042] (Pedagogika)
ŠU-462-Specialioji pedagogika ir logopedija [6121MX042] (Pedagogika)
VDU-645-Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (galimybė rinktis iš 38
gretutinių studijų programų) [6121MX064] (Pedagogika)
VDU-644-Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (galimybė rinktis iš 38
gretutinių studijų programų) [6121MX064] (Pedagogika)
VDU-646-Kalbų ugdymo pedagogika (anglų ir kita užsienio kalba; galimybė įgyti
2 užsienio kalbų mokytojo kvalifikaciją) [6121MX062] (Pedagogika)
VDU-647-Kalbų ugdymo pedagogika (lietuvių kalba ir literatūra) [6121MX062]
(Pedagogika)

2018-08-16, 10:30 val.
ŠU, aud.: EF311
P. Višinskio g. 25, Šiauliai
VDU, aud.: 101
S. Daukanto g. 28, Kaunas
VU, aud.: 204, 205, 308
Universiteto g. 9, Vilnius (Filosofijos fakultetas)

VDU-648-Meninio ugdymo pedagogika (dailė) [6121MX062] (Pedagogika)
VDU-649-Meninio ugdymo pedagogika (muzika) [6121MX062] (Pedagogika)
VDU-650-Meninio ugdymo pedagogika (šokis) [6121MX062] (Pedagogika)
VDU-651-Meninio ugdymo pedagogika (teatras) [6121MX062] (Pedagogika)
VDU-620-Muzikos pedagogika (galimybė rinktis iš 38 gretutinių studijų
programų) [6121MX035] (Pedagogika)
VDU-643-Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas
(galimybė rinktis iš 38 gretutinių studijų programų) [6121MX063] (Pedagogika)
VDU-144-Religijos pedagogika (galimybė rinktis iš 38 gretutinių studijų
programų) [6121MX036] (Pedagogika)
VDU-652-Socialinio ugdymo pedagogika (geografija ir istorija) [6121MX062]
(Pedagogika)
VDU-655-STEAM pedagogika (biologijos pedagogika; įgyjama dviejų mokomųjų
dalykų mokytojo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš matematikos,
informatikos, chemijos, fizikos, technologijų) [6121MX062] (Pedagogika)
VDU-656-STEAM pedagogika (chemijos pedagogika; įgyjama dviejų mokomųjų
dalykų mokytojo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš matematikos,
informatikos, biologijos, fizikos, technologijų) [6121MX062] (Pedagogika)
VDU-657-STEAM pedagogika (fizikos pedagogika; įgyjama dviejų mokomųjų
dalykų mokytojo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš matematikos,
informatikos, biologijos, chemijos, technologijų) [6121MX062] (Pedagogika)
VDU-654-STEAM pedagogika (informatikos pedagogika; įgyjama dviejų
mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš
matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų) [6121MX062]
(Pedagogika)
VDU-653-STEAM pedagogika (matematikos pedagogika; įgyjama dviejų
mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš
informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų) [6121MX062]
(Pedagogika)

VDU-658-STEAM pedagogika (technologijų pedagogika; įgyjama dviejų
mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikacija papildomai pasirenkant iš
matematikos, informatikos, biologijos, chemijos, fizikos) [6121MX062]
(Pedagogika)
VK-1268-Pradinio ugdymo pedagogika (Priešmokyklinio ugdymo pedagogika;
Inovatyvios technologijos pradiniame ugdyme; Ankstyvasis užsienio kalbos
mokymas.) [6531MX002] (Pedagogika)
VK-1267-Pradinio ugdymo pedagogika (Priešmokyklinio ugdymo pedagogika;
Inovatyvios technologijos pradiniame ugdyme; Ankstyvasis užsienio kalbos
mokymas.) [6531MX002] (Pedagogika)
VK-1289-Vaikystės pedagogika [6531MX006] (Pedagogika)
VK-1290-Vaikystės pedagogika [6531MX006] (Pedagogika)
VU-639-Gamtamokslinis ugdymas (biologijos pedagogika) [6121MX066]
(Pedagogika)
VU-640-Gamtamokslinis ugdymas (chemijos pedagogika) [6121MX066]
(Pedagogika)
VU-641-Gamtamokslinis ugdymas (fizikos pedagogika) [6121MX066]
(Pedagogika)
VU-642-Vaikystės pedagogika (su specializacijomis: Pradinio ugdymo
pedagogika arba Ikimokyklinio ugdymo pedagogika) [6121MX065] (Pedagogika)

