2019 m. stojamųjų egzaminų tvarkaraštis
Egzamino pavadinimas (kodas)

Studijų programos

Egzamino data, laikas ir vieta

KTU-529-Architektūra [6011PX003] (Architektūra)
KTU-530-Architektūra (anglų kalba) [6011PX003] (Architektūra)
Meninio architektūrinio išsilavinimo
egzaminas (I dalis) (101)

VDA-15-Architektūra (Kaune) [6011PX001] (Architektūra)
VDA-20-Architektūra (Vilniuje) [6011PX001] (Architektūra)
VGTU-65-Architektūra [6011PX004] (Architektūra)
VGTU-66-Architektūra (anglų k.) [6011PX004] (Architektūra)

2019-06-26, 09:00 val.
KTU, aud.: StF265, StF310, StF431,
StF433
VDA, aud.: 423, 518
VGTU, aud.: 2.16, 2.17, 2.18, 2.19,
3.18, 3.19
Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų
priežasčių nedalyvavusiems
pagrindinėje sesijoje):
2019-07-11, 09:00 val.
VGTU, aud.: 2.16

KTU-529-Architektūra [6011PX003] (Architektūra)
KTU-530-Architektūra (anglų kalba) [6011PX003] (Architektūra)
Meninio architektūrinio išsilavinimo
egzaminas (II dalis) (102)

VDA-15-Architektūra (Kaune) [6011PX001] (Architektūra)
VDA-20-Architektūra (Vilniuje) [6011PX001] (Architektūra)
VGTU-65-Architektūra [6011PX004] (Architektūra)
VGTU-66-Architektūra (anglų k.) [6011PX004] (Architektūra)
KK-1114-Fotografija [6531PX023] (Medijų menas)

Vizualinė kompozicija (501)

VDK-1337-Taikomoji fotografija [6531PX006] (Medijų menas)
VDK-1338-Taikomoji fotografija [6531PX006] (Medijų menas)

2019-06-26, 14:00 val.
KTU, aud.: StF265, StF310, StF431,
StF433
VDA, aud.: 423, 518
VGTU, aud.: 2.16, 2.17, 2.18, 2.19,
3.18, 3.19
Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų
priežasčių nedalyvavusiems
pagrindinėje sesijoje):
2019-07-11, 14:00 val.
VGTU, aud.: 2.16

2019-06-25, 10:00 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-25, 10:45 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-25, 11:30 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-25, 12:15 val.

VTDK-1222-Fotografijos technologija [6531PX010] (Medijų menas)

SMK-1489-Video kūryba ir medijos (studijos anglų kalba Vilniuje)
[6531PX017] (Medijų menas)
SMK-1486-Video kūryba ir medijos (Vilnius) [6531PX017] (Medijų menas)
Scenarijus ir jo vizualizacija (502)
SMK-1488-Video kūryba ir medijos (Vilnius) [6531PX017] (Medijų menas)
SMK-1487-Video kūryba ir medijos (Vilnius) [6531PX017] (Medijų menas)

VTDK, aud.: 360
2019-06-25, 14:00 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-25, 14:45 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-25, 15:30 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-25, 16:15 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-25, 17:00 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-26, 10:00 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-26, 10:45 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-26, 11:30 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-26, 12:15 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-26, 14:00 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-26, 14:45 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-26, 15:30 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-26, 16:15 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-26, 17:00 val.
VTDK, aud.: 360
2019-06-25, 10:00 val.
VTDK, aud.: 266, 366
2019-06-25, 14:00 val.
VTDK, aud.: 366
2019-06-26, 10:00 val.
VTDK, aud.: 266, 366
2019-06-26, 14:00 val.
VTDK, aud.: 366

VTDK-1223-Multimedijos dizainas [6531PX011] (Medijų menas)
ILK-1113-Įvaizdžio dizainas [6531PX001] (Dizainas)
KK-1112-Dizainas [6531PX019] (Dizainas)
KK-1115-Įvaizdžio dizainas [6531PX021] (Dizainas)
KK-1122-Mados dizainas [6531PX022] (Dizainas)
VDK-1311-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004] (Dizainas)
VDK-1313-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004] (Dizainas)
VDK-1330-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1329-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
Piešimas ir kompozicija (dizainas) (503)
VDK-1336-Interjero dizainas (rusų kalba) [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1332-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1334-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1335-Mados dizainas (rusų kalba) [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1339-Proceso ir paslaugų dizainas [6531PX005] (Dizainas)
VK-1514-Įvaizdžio dizainas (Šukuosenų dizainas; Garderobo formavimas)
[6531PX012] (Dizainas)
VK-1519-Mados dizainas [6531PX013] (Dizainas)
VTDK-1217-Grafinis dizainas [6531PX008] (Dizainas)

2019-06-17, 10:00 val.
VDK, aud.: L10, L2, L8, L9
2019-06-17, 14:00 val.
VDK, aud.: LD, LS1, LS2, L1, L3, L5
2019-06-18, 10:00 val.
VDK, aud.: L10, L2, L8, L9
2019-06-18, 14:00 val.
VDK, aud.: LD, LS1, LS2, L1, L3, L5
2019-06-19, 10:00 val.
VDK, aud.: L10, L2, L8, L9
2019-06-19, 14:00 val.
VDK, aud.: LD, LS1, LS2, L1, L3, L5

VTDK-1219-Interjero dizainas [6531PX009] (Dizainas)
Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai,
vaidyba, šokių gebėjimo patikrinimas
(VK) (505)

VK-1522-Muzikinis teatras [6531PX014] (Teatras)

Judesys, vaidyba, muzikiniai gebėjimai ir
VDK-1341-Vaidyba [6531PX007] (Teatras)
įgūdžiai (VDK) (506)
Muzikos pedagogika (1001)

ŠU-258-Muzikos pedagogika [6121MX041] (Pedagogika)
ŠU-100-Specialioji pedagogika ir logopedija [6121MX042] (Pedagogika)

Tarties tikrinimas (1002)
ŠU-98-Specialioji pedagogika ir logopedija [6121MX042] (Pedagogika)

LMTA-74-Muzikos atlikimas, akordeonas (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
Akordeonas (Muzikos atlikimas) (1101)

LMTA-76-Muzikos atlikimas, akordeonas (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-75-Muzikos atlikimas, fortepijonas (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)

Fortepijonas (Muzikos atlikimas) (1102)

LMTA-77-Muzikos atlikimas, fortepijonas (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba)
[6121PX010] (Muzika)

2019-07-01, 09:30 val.
VK, aud.: 230
2019-07-02, 14:30 val.
VK, aud.: 230
2019-07-01, 14:30 val.
VK, aud.: 230
2019-07-02, 09:30 val.
VK, aud.: 230
2019-06-28, 10:00 val.
ŠU, aud.: 605
2019-06-27, 09:00 val.
ŠU, aud.: 502
2019-06-28, 09:00 val.
ŠU, aud.: 502
2019-06-29, 09:00 val.
ŠU, aud.: 502
2019-06-17, 11:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS

2019-06-26, 09:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS

LMTA-122-Muzikos atlikimas, dirigavimas pučiamųjų arba simfoniniam
orkestrui (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
Dirigavimas (Muzikos atlikimas) (1103)

LMTA-120-Muzikos atlikimas, dirigavimas pučiamųjų orkestrui (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)

2019-06-18, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1R137

LMTA-121-Muzikos atlikimas, dirigavimas simfoniniam orkestrui (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)

Dainavimas (Muzikos atlikimas) (1104)

LMTA-112-Muzikos atlikimas, dainavimas (baritonas) (Klaipėdoje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-80-Muzikos atlikimas, dainavimas (baritonas) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)

2019-06-29, 12:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS
2019-06-29, 15:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS

LMTA-114-Muzikos atlikimas, dainavimas (bosas) (Klaipėdoje)
[6121PX010] (Muzika)

2019-06-29, 18:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS

LMTA-81-Muzikos atlikimas, dainavimas (bosas) (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)
LMTA-79-Muzikos atlikimas, dainavimas (Klaipėdoje) (anglų arba rusų
kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-115-Muzikos atlikimas, dainavimas (mecosopranas) (Klaipėdoje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-82-Muzikos atlikimas, dainavimas (mecosopranas) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-117-Muzikos atlikimas, dainavimas (sopranas) (Klaipėdoje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-116-Muzikos atlikimas, dainavimas (sopranas) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-124-Muzikos atlikimas, dainavimas (tenoras) (Klaipėdoje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-83-Muzikos atlikimas, dainavimas (tenoras) (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)
LMTA-78-Muzikos atlikimas, dainavimas (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-287-Muzikos atlikimas, džiazas (akordeonas) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-288-Muzikos atlikimas, džiazas (bosinė gitara) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-290-Muzikos atlikimas, džiazas (dainavimas) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
Džiazas (Muzikos atlikimas) (1105)

LMTA-344-Muzikos atlikimas, džiazas (fleita) (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)
LMTA-345-Muzikos atlikimas, džiazas (fortepijonas) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-346-Muzikos atlikimas, džiazas (gitara) (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)
LMTA-347-Muzikos atlikimas, džiazas (klarnetas) (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)

2019-06-27, 10:30 val.
LMTA, aud.: 4R103

LMTA-348-Muzikos atlikimas, džiazas (kontrabosas) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-349-Muzikos atlikimas, džiazas (mušamieji instrumentai) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-350-Muzikos atlikimas, džiazas (saksofonas) (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)
LMTA-351-Muzikos atlikimas, džiazas (trimitas) (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)
LMTA-352-Muzikos atlikimas, džiazas (trombonas) (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)
LMTA-293-Muzikos atlikimas, džiazas (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-353-Muzikos atlikimas, džiazo ir populiarioji muzika (Klaipėdoje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-557-Muzikos atlikimas, džiazo ir populiarioji muzika (Klaipėdoje)
(anglų arba rusų kalbomis) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-385-Muzikos atlikimas, klavesinas arba vargonai (Vilniuje) (anglų
arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
Vargonai arba klavesinas (Muzikos
atlikimas) (1106)

LMTA-354-Muzikos atlikimas, klavesinas (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)

2019-06-25, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1R316

LMTA-384-Muzikos atlikimas, vargonai (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-356-Muzikos atlikimas, birbynė (Klaipėdoje) [6121PX010] (Muzika)

Liaudies instrumentai (Muzikos
atlikimas) (1107)

LMTA-355-Muzikos atlikimas, birbynė (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-357-Muzikos atlikimas, kanklės (Klaipėdoje) [6121PX010] (Muzika)

2019-06-25, 11:00 val.
LMTA, aud.: KS

LMTA-358-Muzikos atlikimas, kanklės (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
Pučiamieji arba mušamieji instrumentai
(Muzikos atlikimas) (1108)

LMTA-359-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(baritonas) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-360-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(eufoniumas) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)

2019-06-19, 11:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS

LMTA-361-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(fagotas) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-362-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai (fleita)
(Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-363-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(klarnetas) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-364-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(kornetas) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-365-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(mušamieji instrumentai) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-366-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(obojus) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-367-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(saksofonas) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-368-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(trimitas) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-369-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(trombonas) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-370-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai (tūba)
(Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-371-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(valtorna) (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-372-Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(Vilniuje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-377-Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (altas) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-378-Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (arfa) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
Styginiai instrumentai (Muzikos
atlikimas) (1109)

LMTA-379-Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (gitara) (Klaipėdoje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-380-Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (gitara) (Klaipėdoje)
(anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-375-Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai, išskyrus gitarą
(Vilniuje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

2019-06-17, 10:00 val.
LMTA, aud.: 2R KmS 224

LMTA-381-Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (kontrabosas)
(Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-382-Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (smuikas) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-383-Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (violončelė) (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-118-Muzikos atlikimas, choro dirigavimas (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)
Choro dirigavimas (Muzikos atlikimas)
(1110)

LMTA-547-Muzikos atlikimas, choro dirigavimas (Vilniuje) (anglų arba
rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-119-Muzikos atlikimas, chorvedyba ir vargonininkavimas
(Klaipėdoje) [6121PX010] (Muzika)

2019-06-26, 09:00 val.
LMTA, aud.: 2R316

LMTA-551-Muzikos atlikimas, chorvedyba ir vargonininkavimas
(Klaipėdoje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
Elektroninė muzika (Muzikos studijos)
(1111)

LMTA-386-Muzikos studijos, elektroninė muzika (Vilniuje) [6121PX005]
(Muzika)
LMTA-389-Muzikos studijos, elektroninė muzika (Vilniuje) (anglų arba rusų
kalba) [6121PX005] (Muzika)
LMTA-387-Muzikos studijos, kompozicija (Vilniuje) [6121PX005] (Muzika)

Kompozicija (Muzikos studijos) (1112)

LMTA-388-Muzikos studijos, kompozicija (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba)
[6121PX005] (Muzika)

2019-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1R307

2019-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1R307

Garso režisūra (Muzikos studijos) (1113)

LMTA-391-Muzikos studijos, garso režisūra (Vilniuje) [6121PX005]
(Muzika)

2019-06-26, 10:00 val.
LMTA, aud.: 5R326

Muzikinis folkloras (Muzikos studijos)
(1114)

LMTA-392-Muzikos studijos, muzikinis folkloras (Vilniuje) [6121PX005]
(Muzika)

2019-06-20, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1R217

Muzikos industrija ir prodiusavimas
(Muzikos studijos) (1115)

LMTA-393-Muzikos studijos, muzikos industrija ir prodiusavimas (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)

2019-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: 4R412

Muzikos tyrimai (Muzikos studijos)
(1116)

LMTA-394-Muzikos studijos, muzikos tyrimai (Vilniuje) [6121PX005]
(Muzika)

2019-06-20, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1R217

Scenos ir kino menų teorija ir kritika
(1121)

LMTA-396-Scenos ir kino menų istorija ir kritika (Vilniuje) [6121PX006]
(Teatras)

2019-06-26, 10:00 val.
LMTA, aud.: 4R412

Teatro režisūra I turas (1131)

LMTA-397-Teatro menas, režisūra (Vilniuje) [6121PX004] (Teatras)

2019-06-19, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1RMT

Teatro režisūra II turas (1132)

LMTA-397-Teatro menas, režisūra (Vilniuje) [6121PX004] (Teatras)

2019-06-20, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1RMT

Teatro režisūra III turas ir motyvacinis
pokalbis (1133)

LMTA-397-Teatro menas, režisūra (Vilniuje) [6121PX004] (Teatras)

2019-06-21, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1RMT

Vaidyba (I dalis) (1141)

LMTA-398-Vaidyba (Klaipėdoje) [6121PX047] (Teatras)

2019-06-25, 11:00 val.
LMTA, aud.: MT

Vaidyba (II dalis) (1142)

LMTA-398-Vaidyba (Klaipėdoje) [6121PX047] (Teatras)

2019-06-26, 10:00 val.
LMTA, aud.: MT

Vaidyba (III dalis ir pokalbis) (1143)

LMTA-398-Vaidyba (Klaipėdoje) [6121PX047] (Teatras)

2019-06-27, 10:00 val.
LMTA, aud.: MT

Kino menas, dramaturgija (I dalis)
(1151)

LMTA-399-Kino menas, dramaturgija (Vilniuje) [6121PX008] (Kinas)

2019-07-01, 10:00 val.
LMTA, aud.: 5R326

Kino menas, dramaturgija (II dalis)
(1152)

LMTA-399-Kino menas, dramaturgija (Vilniuje) [6121PX008] (Kinas)

2019-07-02, 10:00 val.
LMTA, aud.: 5R326

Kino menas, dramaturgija (III dalis)
(1153)

LMTA-399-Kino menas, dramaturgija (Vilniuje) [6121PX008] (Kinas)

2019-07-02, 14:00 val.
LMTA, aud.: 5R326

Šiuolaikinis šokis (1161)

LMTA-401-Šokis, šiuolaikinis šokis (Vilniuje) [6121PX009] (Šokis)

2019-06-26, 12:00 val.
LMTA, aud.: 5R 011

Klasikinis šokis (1162)

LMTA-400-Šokis, klasikinis šokis (Vilniuje) [6121PX009] (Šokis)

2019-06-26, 09:00 val.
LMTA, aud.: F1DS

Šokio subkultūra (1163)

LMTA-402-Šokio subkultūros (Klaipėdoje) [6121PX040] (Šokis)

2019-06-28, 12:00 val.
LMTA, aud.: 306

LMTA-406-Menų pedagogika, muzika (Klaipėdoje) [6121MX051]
(Pedagogika)
LMTA-403-Menų pedagogika, muzika (Vilniuje) [6121MX051]
(Pedagogika)

2019-06-27, 11:00 val.
LMTA, aud.: 313
2019-06-28, 12:00 val.
LMTA, aud.: 1R219

okio gebėjimai (1172)

LMTA-409-Menų pedagogika, šokis (Klaipėdoje) [6121MX051]
(Pedagogika)

2019-06-25, 10:00 val.
LMTA, aud.: 306

Vaidybos gebėjimai (1173)

LMTA-412-Menų pedagogika, teatras (Klaipėdoje) [6121MX051]
(Pedagogika)

2019-06-25, 10:00 val.
LMTA, aud.: 306
2019-06-19, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-20, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-27, 09:00 val.

Muzikiniai gebėjimai (1171)

VDA-45-Tapyba (Kaune) [6121PX028] (Dailė)
Tapyba (dailė, 1 gr.) (1211)
VDA-46-Tapyba (Vilniuje) [6121PX028] (Dailė)

Grafika (dailė, 1 gr.) (1212)

VDA-29-Grafika (Vilniuje) [6121PX015] (Dailė)

Taikomoji grafika (dailė, 1 gr.) (1213)

VDA-43-Taikomoji grafika (Kaune) [6121PX025] (Dailė)

Monumentalioji dailė (dailė, 2 gr.) (1221)

VDA-38-Monumentalioji dailė (Vilniuje) [6121PX021] (Dailė)

Scenografija (dailė, 2 gr.) (1222)

VDA-39-Scenografija (Vilniuje) [6121PX022] (Dailė)

Tekstilės menas ir medijos (dailė, 2 gr.)
(1223)

VDA-48-Tekstilės menas ir medijos (Kaune) [6121PX027] (Dailė)

Tekstilės menas ir dizainas (dailė, 2 gr.)
(1224)

VDA-47-Tekstilės menas ir dizainas (Vilniuje) [6121PX029] (Dailė)

VDA, aud.: SR GS
2019-06-28, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-19, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-20, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-27, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-28, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-19, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-20, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-27, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-28, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-01, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-02, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-03, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-07-01, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-02, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-03, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-07-01, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-02, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-03, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-07-01, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-02, 09:00 val.

Keramika (dailė, 3 gr.) (1231)

VDA-36-Keramika (Vilniuje) [6121PX018] (Dailė)

Stiklo menas ir dizainas (dailė, 3 gr.)
(1232)

VDA-318-Stiklo menas ir dizainas (Kaune) [6121PX024] (Dailė)

Taikomoji keramika (dailė, 3 gr.) (1233)

VDA-44-Taikomoji keramika (Kaune) [6121PX026] (Dailė)

Metalo menas ir juvelyrika (dailė, 3 gr.)
(1234)

VDA-319-Metalo menas ir juvelyrika (Telšiuose) [6121PX020] (Dailė)

VDA-40-Skulptūra (Kaune) [6121PX023] (Dailė)
Skulptūra (dailė, 4 gr.) (1241)

VDA-41-Skulptūra (Taikomoji skulptūra) (Telšiuose) [6121PX023] (Dailė)
VDA-42-Skulptūra (Vilniuje) [6121PX023] (Dailė)
VDA-23-Dizainas (Kaune) [6121PX013] (Dizainas)

Dizainas (dizainas 1 gr.) (1251)
VDA-26-Dizainas (Telšiuose) [6121PX013] (Dizainas)

VDA, aud.: SR GS
2019-07-03, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-21, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A
2019-06-25, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-26, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-21, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A
2019-06-25, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-26, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-21, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A
2019-06-25, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-26, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-21, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A
2019-06-25, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-26, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-25, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A
2019-06-28, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-07-01, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-19, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-20, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A

VDA-27-Dizainas (Vilniuje) [6121PX013] (Dizainas)

Kostiumo dizainas (dizainas 2 gr.) (1261)

VDA-37-Kostiumo dizainas (Vilniuje) [6121PX019] (Dizainas)

VDA-30-Grafinis dizainas (Kaune) [6121PX016] (Dizainas)
VDA-31-Grafinis dizainas (Klaipėdoje) [6121PX016] (Dizainas)
Grafinis dizainas (dizainas 3 gr.) (1271)
VDA-32-Grafinis dizainas (Vilniuje) [6121PX016] (Dizainas)

VDA-33-Interjero dizainas (Kaune) [6121PX017] (Dizainas)
Interjero dizainas (dizainas 4 gr.) (1281)

VDA-34-Interjero dizainas (Klaipėdoje) [6121PX017] (Dizainas)
VDA-35-Interjero dizainas (Vilniuje) [6121PX017] (Dizainas)

2019-06-21, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-17, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-18, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-19, 09:00 val.
VDA, aud.: 120
2019-06-20, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-21, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-25, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-06-26, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-07-01, 09:00 val.
VDA, aud.: 120
2019-07-02, 09:00 val.
VDA, aud.: 204
2019-07-03, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-04, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-17, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-18, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-17, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-06-18, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2019-07-05, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS

Animacija (1291)

VDA-8-Animacija (Vilniuje) [6121PX011] (Medijų menas)

Fotografija ir medijų menas (1292)

VDA-28-Fotografija ir medijos menas (Vilniuje) [6121PX014] (Medijų
menas)

Dailės ir interjero restauravimas (1296)

VDA-21-Dailės ir interjero restauravimas (Vilniuje) [6121PX012] (Meno
objektų restauravimas)

Akordeonas (1301)

VDU-542-Atlikimo menas (akordeonas) [6121PX031] (Muzika)

2019-06-17, 11:00 val.
VDU, aud.: MA salė

Choro dirigavimas (1302)

VDU-544-Atlikimo menas (choro dirigavimas) [6121PX031] (Muzika)

2019-06-26, 09:00 val.
VDU, aud.: 205

Dainavimas (1303)

VDU-549-Atlikimo menas (dainavimas) [6121PX031] (Muzika)

2019-06-27, 12:00 val.
VDU, aud.: MA salė

Džiazas (1304)

VDU-550-Atlikimo menas (džiazas) [6121PX031] (Muzika)

2019-06-26, 10:00 val.
VDU, aud.: 207

Fortepijonas (1305)

VDU-552-Atlikimo menas (fortepijonas) [6121PX031] (Muzika)

2019-06-24, 15:00 val.
VDU, aud.: MA salė

Styginiai instrumentai (1306)

VDU-555-Atlikimo menas (styginiai instrumentai) [6121PX031] (Muzika)

2019-06-25, 10:00 val.
VDU, aud.: MA salė

Pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(1307)

VDU-554-Atlikimo menas (pučiamieji ir mušamieji instrumentai)
[6121PX031] (Muzika)

2019-06-19, 10:00 val.
VDU, aud.: MA salė

Fotografavimas duota tema (1311)

VDU-561-Naujųjų medijų menas (galimybė rinktis iš 40 gretutinių studijų
programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121PX034] (Medijų menas)

2019-07-01, 10:00 val.
VDU, aud.: 422

Paskirtos temos interpretacijos
kadruotėje (1312)

VDU-561-Naujųjų medijų menas (galimybė rinktis iš 40 gretutinių studijų
programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121PX034] (Medijų menas)

2019-07-02, 10:00 val.
VDU, aud.: 422

Motyvacinis pokalbis ir Kūrybinio
aplanko vertinimas (1313)

VDU-561-Naujųjų medijų menas (galimybė rinktis iš 40 gretutinių studijų
programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121PX034] (Medijų menas)

2019-07-03, 10:00 val.
VDU, aud.: 422

Gebėjimų testas (Muzikos produkcija)
(1321)
Motyvacinis pokalbis ir Stojančiojo
kūrybos aplanko vertinimas (Muzikos
produkcija) (1322)
Meninių gebėjimų vertinimas (Vaidyba)
(1331)

VDU-560-Muzikos produkcija (anglų kalba, galimybė rinktis iš 40 gretutinių
studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121PX033] (Muzika)

2019-06-19, 10:00 val.
VDU, aud.: 207

VDU-560-Muzikos produkcija (anglų kalba, galimybė rinktis iš 40 gretutinių
studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121PX033] (Muzika)

2019-06-19, 13:00 val.
VDU, aud.: 207

VDU-543-Vaidyba (galimybė rinktis iš 40 gretutinių studijų programų, įgyti
pedagogo kvalifikaciją) [6121PX035] (Teatras)

2019-06-28, 11:00 val.
VDU, aud.: VDU teatr.

Motyvacinis pokalbis (Vaidyba) (1332)

VDU-543-Vaidyba (galimybė rinktis iš 40 gretutinių studijų programų, įgyti
pedagogo kvalifikaciją) [6121PX035] (Teatras)

2019-06-29, 11:00 val.
VDU, aud.: VDU teatr.

Teologijos motyvacinis pokalbis (1341)

VDU-532-Katalikų teologija (galimybė rinktis iš 40 gretutinių studijų
programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121NX046] (Teologija)

2019-07-18, 13:00 val.
VDU, aud.: KTF Dekan.

Katalikų kunigo rekomendacija (1342)

VDU-532-Katalikų teologija (galimybė rinktis iš 40 gretutinių studijų
programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121NX046] (Teologija)

2019-07-19, 09:00 val.
VDU, aud.: KTF Dekan.

Muzika (meno pedagogika) (1351)

VDU-591-Meninio ugdymo pedagogika (muzika) [6121MX062]
(Pedagogika)

2019-06-25, 11:00 val.
VDU, aud.: 320

Dailė (meno pedagogika) (1352)

VDU-592-Meninio ugdymo pedagogika (dailė) [6121MX062] (Pedagogika)

2019-06-19, 10:00 val.
VDU, aud.: 414

Šokis (meno pedagogika) (1353)

VDU-593-Meninio ugdymo pedagogika (šokis) [6121MX062] (Pedagogika)

2019-06-26, 10:00 val.
VDU, aud.: VDU teatr.

Teatras (meno pedagogika) (1354)

VDU-594-Meninio ugdymo pedagogika (teatras ir kinas) [6121MX062]
(Pedagogika)

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai (1701)

VK-1523-Populiarioji muzika (Vokalas; Gitara; Bosinė gitara; Mušamieji
instrumentai; Fortepijonas; Saksofonas; Trimitas; Trombonas; Smuikas;
Kontrabosas) [6531PX015] (Muzika)

Šokio gebėjimai ir įgūdžiai, muzikiniai
gebėjimai (1702)

VK-1282-Šokio pedagogika [6531MX005] (Pedagogika)

2019-06-26, 15:00 val.
VDU, aud.: VDU teatr.
2019-06-27, 10:00 val.
VK, aud.: P-24
2019-06-28, 10:00 val.
VK, aud.: P-24
2019-07-03, 10:00 val.
VK, aud.: 114
2019-07-04, 10:00 val.
VK, aud.: 114
2019-08-14, 10:00 val.
VK, aud.: 114

LCC-9-Anglų kalba ir literatūra [6121NX005] (Filologija pagal kalbą)
LCC-241-Evangeliškoji teologija [6121NX006] (Teologija)
LCC-242-Psichologija [6121JX009] (Psichologija)
Anglų kalbos egzaminas (TOEFL) (2001)
LCC-243-Šiuolaikinė komunikacija [6121JX010] (Komunikacija)

2019-06-26, 10:00 val.
LCC, aud.: Kaminsk.a.
2019-06-28, 14:00 val.
LCC, aud.: Kaminsk.a.
2019-07-04, 10:00 val.
LCC, aud.: Kaminsk.a.

LCC-244-Tarptautinio verslo administravimas [6121LX005] (Verslas)
LCC-245-Tarptautinių santykių ir vystymo studijos [6121JX011] (Politikos
mokslai)

Tapyba ir kompozicija (2401)

KK-1109-Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas [6531PX024]
(Meno objektų restauravimas)
KK-1135-Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas [6531PX018] (Dailė)

Manualinių gebėjimų patikrinimas
(2402)

KK-1076-Dantų technologija [6531GX043] (Burnos priežiūra)

2019-07-01, 10:00 val.
KK, aud.: 301, 305, 306, 310
2019-07-02, 10:00 val.
KK, aud.: 301, 305, 306, 310
2019-06-26, 09:00 val.
KK, aud.: DA
2019-06-26, 12:00 val.
KK, aud.: DA
2019-06-26, 15:00 val.
KK, aud.: DA

Gebėjimų testas (Muzikos technologijos)
(3001)

KTU-528-Muzikos technologijos [6121PX030] (Muzika)

Motyvacinis pokalbis (Muzikos
technologijos) (3002)

KTU-528-Muzikos technologijos [6121PX030] (Muzika)

Manualinių gebėjimų patikrinimas
(3401)

UK-1006-Dantų technologija [6531GX026] (Burnos priežiūra)

VGTU-202-Orlaivių pilotavimas (lėktuvai) (lietuvių ir anglų k.)
[6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)
Fizinio pajėgumo testas (4001)

VGTU-205-Orlaivių pilotavimas (sraigtasparniai) (lietuvių ir anglų k.)
[6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)
VGTU-202-Orlaivių pilotavimas (lėktuvai) (lietuvių ir anglų k.)
[6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)
VGTU-205-Orlaivių pilotavimas (sraigtasparniai) (lietuvių ir anglų k.)
[6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

Profesinio tinkamumo testas (4002)
VGTU-214-Skrydžių valdymas (lietuvių ir anglų k.) [6011EX002]
(Aeronautikos inžinerija)

1-os klasės sveikatos pažymėjimas (4003)

VGTU-202-Orlaivių pilotavimas (lėktuvai) (lietuvių ir anglų k.)
[6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)
VGTU-205-Orlaivių pilotavimas (sraigtasparniai) (lietuvių ir anglų k.)
[6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

2019-06-26, 10:00 val.
KTU, aud.: SHMMF208
2019-06-26, 13:00 val.
KTU, aud.: SHMMF208
2019-07-03, 09:00 val.
UK, aud.: MF 2-16
2019-07-03, 12:00 val.
UK, aud.: MF 2-16
2019-07-03, 15:00 val.
UK, aud.: MF 2-16
2019-06-25, 09:00 val.
VGTU, aud.: SS28
Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų
priežasčių nedalyvavusiems
pagrindinėje sesijoje):
2019-07-12, 09:00 val.
VGTU, aud.: SS28
2019-06-17, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2019-06-18, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2019-06-19, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2019-06-20, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2019-06-21, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų
priežasčių nedalyvavusiems
pagrindinėje sesijoje):
2019-07-11, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a

3-os (arba 1-os) klasės sveikatos
pažymėjimas (4004)

Kiekybinė ekonomika (5001)

VGTU-214-Skrydžių valdymas (lietuvių ir anglų k.) [6011EX002]
(Aeronautikos inžinerija)

VU-405-Kiekybinė ekonomika (ekonominė analizė, finansinių duomenų
analitika, ekonominis modeliavimas; programos pagrindinis partneris Lietuvos bankas; studijos vyks anglų k.) [6121JX074] (Ekonomika)

2019-06-25, 09:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-06-25, 10:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-06-25, 11:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-06-25, 13:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-06-25, 14:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-06-25, 15:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-07-19, 09:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-07-19, 10:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-07-19, 11:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-07-19, 13:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-07-19, 14:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-07-19, 15:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-08-14, 09:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-08-14, 10:00 val.
VU, aud.: EVAF 403
2019-08-14, 11:00 val.
VU, aud.: EVAF 403

LKA-16-Gynybos technologijų vadyba [6121LX004] (Vadyba)
Karo medicinos ekspertizės komisijos
pažyma (9001)

LKA-18-Nacionalinis saugumas ir gynyba [6121JX002] (Visuomenės
saugumas)
LKA-17-Tarptautiniai santykiai [6121JX001] (Politikos mokslai)

2019-07-26, 12:00 val.
LKA, aud.: LKAPK

LKA-16-Gynybos technologijų vadyba [6121LX004] (Vadyba)
Profesinio tinkamumo testas (9002)

LKA-18-Nacionalinis saugumas ir gynyba [6121JX002] (Visuomenės
saugumas)
LKA-17-Tarptautiniai santykiai [6121JX001] (Politikos mokslai)

2019-07-26, 12:00 val.
LKA, aud.: LKAPK

