2020 m. stojamųjų egzaminų tvarkaraštis
Egzamino pavadinimas (kodas)

Studijų programos

Egzamino data, laikas, vieta ir pastabos

KTU-195-Architektūra [6011PX003] (Architektūra)
KTU-196-Architektūra (anglų kalba) [6011PX003]
(Architektūra)
VDA-550-Architektūra [6011PX001] (Architektūra)
Meninio architektūrinio
išsilavinimo egzaminas (I dalis)
(101)

2020-07-29, 09:00 val.
KTU, aud.: StF265, StF310, StF311, StF431, StF433
VDA, aud.: 417, 423, 518
VGTU, aud.: 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 3.17, 3.18, 3.19

VDA-570-Architektūra [6011PX001] (Architektūra)
VGTU-275-Architektūra [6011PX004] (Architektūra)
VGTU-276-Architektūra (anglų kalba) [6011PX004]
(Architektūra)

Atsižvelgiant į valstybinį reguliavimą, egzaminas gali
būti vykdomas nuotoliniu būdu. Pasikeitus vykdymo
formai, nedelsiant Jus informuosime, bet ne vėliau kaip
savaitė iki egzamino dienos. Prašome sekti informaciją
šioje sistemoje ir el. paštu.

VGTU-567-Kraštovaizdžio architektūra (lietuvių ir anglų kalba)
[6121PX058] (Kraštovaizdžio architektūra)
KTU-195-Architektūra [6011PX003] (Architektūra)
KTU-196-Architektūra (anglų kalba) [6011PX003]
(Architektūra)
VDA-570-Architektūra [6011PX001] (Architektūra)
Meninio architektūrinio
išsilavinimo egzaminas (II dalis)
(102)

VDA-550-Architektūra [6011PX001] (Architektūra)
VGTU-275-Architektūra [6011PX004] (Architektūra)
VGTU-276-Architektūra (anglų kalba) [6011PX004]
(Architektūra)

2020-07-29, 14:00 val.
KTU, aud.: StF265, StF310, StF311, StF431, StF433
VDA, aud.: 417, 423, 518
VGTU, aud.: 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 3.17, 3.18, 3.19
Atsižvelgiant į valstybinį reguliavimą, egzaminas gali būti
vykdomas nuotoliniu būdu. Pasikeitus vykdymo formai,
nedelsiant Jus informuosime, bet ne vėliau kaip savaitė
iki egzamino dienos. Prašome sekti informaciją šioje
sistemoje ir el. paštu.

VGTU-567-Kraštovaizdžio architektūra (lietuvių ir anglų kalba)
[6121PX058] (Kraštovaizdžio architektūra)
Vizualinė kompozicija (501)

KK-1005-Fotografija [6531PX023] (Medijų menas)

2020-07-29, 10:00 val.
VTDK, aud.: 360

VDK-1285-Taikomoji fotografija [6531PX006] (Medijų menas)
VDK-1284-Taikomoji fotografija [6531PX006] (Medijų menas)

VTDK-1108-Fotografijos technologija [6531PX010] (Medijų
menas)

2020-07-29, 10:45 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-29, 11:30 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-29, 12:15 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-29, 14:00 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-29, 14:45 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-29, 15:30 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-29, 16:15 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-29, 17:00 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-29, 17:45 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 10:00 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 10:45 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 11:30 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 12:15 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 14:00 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 14:45 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 15:30 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 16:15 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 17:00 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-30, 17:45 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-31, 10:00 val.
VTDK, aud.: 360

2020-07-31, 10:45 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-31, 11:30 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-31, 12:15 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-31, 14:00 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-31, 14:45 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-31, 15:30 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-31, 16:15 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-31, 17:00 val.
VTDK, aud.: 360
2020-07-31, 17:45 val.
VTDK, aud.: 360
SMK-1483-Video kūryba ir medijos (studijos anglų kalba)
(Vilnius) [6531PX017] (Medijų menas)
SMK-1481-Video kūryba ir medijos (Vilnius) [6531PX017]
(Medijų menas)
Scenarijus ir jo vizualizacija (502)

SMK-1482-Video kūryba ir medijos (Vilnius) [6531PX017]
(Medijų menas)
SMK-1480-Video kūryba ir medijos (Vilnius) [6531PX017]
(Medijų menas)
VTDK-1109-Multimedijos dizainas [6531PX011] (Medijų
menas)
ILK-1606-Įvaizdžio dizainas [6531PX001] (Dizainas)

Piešimas ir kompozicija, Piešimo
dalis (dizainas) (531)

KK-1004-Dizainas [6531PX019] (Dizainas)
KK-1008-Įvaizdžio dizainas [6531PX021] (Dizainas)
KK-1009-Mados dizainas [6531PX022] (Dizainas)

2020-07-29, 10:00 val.
VTDK, aud.: 266, 366
2020-07-29, 14:00 val.
VTDK, aud.: 266, 366
2020-07-30, 10:00 val.
VTDK, aud.: 266, 366
2020-07-30, 14:00 val.
VTDK, aud.: 266, 366
2020-07-31, 10:00 val.
VTDK, aud.: 265, 266, 366
2020-07-31, 14:00 val.
VTDK, aud.: 265, 266, 366
2020-07-20, 10:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219
2020-07-20, 14:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219
2020-07-21, 10:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219
2020-07-21, 14:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219
2020-07-22, 10:00 val.

VDK-1274-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004]
(Dizainas)
VDK-1275-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004]
(Dizainas)
VDK-1276-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1277-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1280-Interjero dizainas (rusų kalba) [6531PX002]
(Dizainas)

VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219
2020-07-22, 14:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219
2020-07-23, 10:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219
2020-07-23, 14:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219
2020-07-24, 10:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219
2020-07-24, 14:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219

VDK-1129-Interjero dizainas (vykdoma lietuvių ir rusų
kalbomis) [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1281-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1282-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1283-Mados dizainas (rusų kalba) [6531PX003] (Dizainas)
VK-1366-Įvaizdžio dizainas (Trečiame kurse pasirenkama viena
iš specializacijų: Šukuosenų dizainas arba Garderobo
formavimas) [6531PX012] (Dizainas)
VK-1370-Mados dizainas [6531PX013] (Dizainas)
VTDK-1106-Grafinis dizainas [6531PX008] (Dizainas)
VTDK-1107-Interjero dizainas [6531PX009] (Dizainas)
ILK-1606-Įvaizdžio dizainas [6531PX001] (Dizainas)
Piešimas ir kompozicija,
Kompozicijos dalis (dizainas) (532)

KK-1004-Dizainas [6531PX019] (Dizainas)
KK-1008-Įvaizdžio dizainas [6531PX021] (Dizainas)

2020-07-20, 10:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266
2020-07-20, 14:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266
2020-07-21, 10:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266

KK-1009-Mados dizainas [6531PX022] (Dizainas)
VDK-1274-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004]
(Dizainas)
VDK-1275-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004]
(Dizainas)
VDK-1277-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1276-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1280-Interjero dizainas (rusų kalba) [6531PX002]
(Dizainas)

2020-07-21, 14:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266
2020-07-22, 10:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266
2020-07-22, 14:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266
2020-07-23, 10:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266
2020-07-23, 14:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266
2020-07-24, 10:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266
2020-07-24, 14:00 val.
VTDK, aud.: 210, 212, 213, 214, 221, 266

VDK-1129-Interjero dizainas (vykdoma lietuvių ir rusų
kalbomis) [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1281-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1282-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1283-Mados dizainas (rusų kalba) [6531PX003] (Dizainas)
VK-1366-Įvaizdžio dizainas (Trečiame kurse pasirenkama viena
iš specializacijų: Šukuosenų dizainas arba Garderobo
formavimas) [6531PX012] (Dizainas)
VK-1370-Mados dizainas [6531PX013] (Dizainas)
VTDK-1106-Grafinis dizainas [6531PX008] (Dizainas)
VTDK-1107-Interjero dizainas [6531PX009] (Dizainas)
Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai,
vaidyba, šokių gebėjimo
patikrinimas (VK) (505)

VK-1368-Muzikinis teatras [6531PX014] (Teatras)

2020-08-04, 10:30 val.
VDK, aud.: LJ
2020-08-05, 10:30 val.
VDK, aud.: LJ

Konsultacijos vyks tą pačią dieną 10 val. LJ
auditorijoje: * 2020-08-04 d., 10:30 val. * 2020-08-05 d.,
10:30 val. ** 2020-08-31 d., 10:30 val. (papildomos
sesijos metu) PASTABOS: * Atvykus į egzaminą reikia
pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens
tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). * Stojantysis,
atvykdamas laikyti stojamojo egzamino, turi turėti
akompanimento natas arba fonogramas. Auditorijoje bus
galimybė naudotis fortepijonu. Kolegija skiria
koncertmeisterį. SANTRUMPOS: VDK - Vilniaus
dizaino kolegija.
2020-08-04, 10:30 val.
VDK, aud.: LJ
2020-08-05, 10:30 val.
VDK, aud.: LJ

Judesys, vaidyba, muzikiniai
gebėjimai ir įgūdžiai (VDK) (506)

VDK-1286-Vaidyba [6531PX007] (Teatras)

Muzikos pedagogika (1001)

ŠU-10-Muzikos pedagogika (Studijos vyks lietuvių arba anglų
kalba) [6121MX041] (Pedagogika)

Tarties tikrinimas (1002)

ŠU-21-Specialioji pedagogika ir logopedija [6121MX042]
(Pedagogika)

Konsultacijos vyks tą pačią dieną 10 val. LJ
auditorijoje: * 2020-08-04 d., 10:30 val. * 2020-08-05 d.,
10:30 val. ** 2020-08-31 d., 10:30 val. (papildomos
sesijos metu) PASTABOS: * Atvykus į egzaminą reikia
pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens
tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). * Stojantysis,
atvykdamas laikyti stojamojo egzamino, turi turėti
akompanimento natas arba fonogramas. Auditorijoje bus
galimybė naudotis fortepijonu. Kolegija skiria
koncertmeisterį. SANTRUMPOS: VDK - Vilniaus
dizaino kolegija.
2020-08-12, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Detali
informacija
apie
egzaminą:
www.su.lt/mpegzaminas
Egzamino datos: liepos 4 d. 10 val. ir rugpjūčio 12 d. 10
val.
2020-07-21, 09:00 val.
ŠU, aud.: 502
2020-08-11, 09:00 val.
ŠU, aud.: 502
2020-08-12, 14:30 val.
ŠU, aud.: 502, 519

ŠU-20-Specialioji pedagogika ir logopedija [6121MX042]
(Pedagogika)

Vizualinis dizainas (2101)

EHU-213-Vizualinis dizainas (rusų ir anglų k.) [6123PX001]
(Dizainas)
LMTA-261-Muzikos atlikimas; Akordeonas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)

Akordeonas (Muzikos atlikimas)
(1101)

LMTA-262-Muzikos atlikimas; Akordeonas (Vilniuje) (anglų
arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-515-Muzikos atlikimas; Fortepijonas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)

Fortepijonas (Muzikos atlikimas)
(1102)

Dirigavimas (Muzikos atlikimas)
(1103)

Dainavimas (Muzikos atlikimas)
(1104)

Džiazas (Muzikos atlikimas) (1105)

LMTA-516-Muzikos atlikimas; Fortepijonas (Vilniuje) (anglų
arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-510-Muzikos atlikimas; Dirigavimas simfoniniam arba
pučiamųjų orkestrui (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-354-Muzikos atlikimas; Dirigavimas pučiamųjų orkestrui
(Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)

2020-08-28, 10:00 val.
ŠU, aud.: 502
2020-07-22, 13:30 val.
EHU, aud.: 221
2020-06-26, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir online
motyvacinis pokalbis. https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/
2020-06-29, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis laiškas. https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/
2020-07-02, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

LMTA-356-Muzikos atlikimas; Dirigavimas simfoniniam
orkestrui (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)

Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir online
motyvacinis pokalbis. https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/

LMTA-343-Muzikos atlikimas; Dainavimas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)

2020-07-02, 12:00 val.
Nuotolinis egzaminas

LMTA-352-Muzikos atlikimas; Dainavimas (Vilniuje) (anglų
arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir online
motyvacinis pokalbis. https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/

LMTA-511-Muzikos atlikimas; Džiazas (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)
LMTA-512-Muzikos atlikimas; Džiazas (Vilniuje) (anglų arba
rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

2020-06-27, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

LMTA-513-Muzikos atlikimas; Džiazo ir populiarioji muzika
(Klaipėdoje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-514-Muzikos atlikimas; Džiazo ir populiarioji muzika
(Klaipėdoje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

Nuotoliniu būdu siunčiami vaizdo įrašai, motyvacinis
pokalbis.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopabakalauro-studijos/egzaminai/
Konsultacija nuotoliniu būdu per zoom.us platformą
2020-06-25 12:00 val. Konsultacijai būtina registruotis
el. paštu arturas.anusauskas@lmta.lt Kilus klausimams,
skambinti tel. +37061331204 Konsultacija Klaipėdoje
el. paštu klaipedosfakultetas@lmta.lt

LMTA-523-Muzikos atlikimas; Klavesinas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
Vargonai arba klavesinas (Muzikos
atlikimas) (1106)

Liaudies instrumentai (Muzikos
atlikimas) (1107)

2020-07-01, 10:00 val.
LMTA-524-Muzikos atlikimas; Klavesinas (Vilniuje) (anglų arba Nuotolinis egzaminas
rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
LMTA-530-Muzikos atlikimas; Vargonai (Vilniuje)
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
[6121PX010] (Muzika)
motyvacinis laiškas. https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/
LMTA-538-Muzikos atlikimas; Vargonai (Vilniuje) (anglų arba
rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
2020-06-25, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
LMTA-517-Muzikos atlikimas; Liaudies instrumentai (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)

LMTA-521-Muzikos atlikimas; Mušamieji instrumentai
(Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
Pučiamieji arba mušamieji
instrumentai (Muzikos atlikimas)
(1108)

Styginiai instrumentai (Muzikos
atlikimas) (1109)

LMTA-520-Muzikos atlikimas; Pučiamieji instrumentai
(Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)

Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis laiškas.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2020-06-26, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

LMTA-522-Muzikos atlikimas; Pučiamieji ir mušamieji
instrumentai (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010]
(Muzika)

Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir online
motyvacinis pokalbis.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/

LMTA-528-Muzikos atlikimas; Styginiai instrumentai (gitara)
(Klaipėdoje) [6121PX010] (Muzika)

2020-06-26, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

LMTA-529-Muzikos atlikimas; Styginiai instrumentai (gitara)
(Klaipėdoje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-527-Muzikos atlikimas; Styginiai instrumentai (gitara)
(Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)

Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis laiškas.

LMTA-527-Muzikos atlikimas; Styginiai instrumentai (gitara)
(Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)

https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/

LMTA-526-Muzikos atlikimas; Styginiai instrumentai (Vilniuje)
(anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-264-Muzikos atlikimas; Choro dirigavimas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
Choro dirigavimas (Muzikos
atlikimas) (1110)

Kompozicija (Muzikos studijos)
(1112)

LMTA-263-Muzikos atlikimas; Choro dirigavimas (Vilniuje)
(anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-265-Muzikos atlikimas; Chorvedyba ir
vargonininkavimas (Klaipėdoje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-266-Muzikos atlikimas; Chorvedyba ir
vargonininkavimas (Klaipėdoje) (anglų arba rusų kalba)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-531-Muzikos studijos; Elektroninė muzika (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)
LMTA-533-Muzikos studijos; Kompozicija arba elektroninė
muzika (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX005] (Muzika)
LMTA-532-Muzikos studijos; Kompozicija (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)

2020-06-27, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir online
motyvacinis pokalbis.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2020-06-26, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir online
motyvacinis pokalbis.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2020-07-02, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Muzikinis folkloras (Muzikos
studijos) (1114)

LMTA-535-Muzikos studijos; Muzikinis folkloras (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)

Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir online
motyvacinis pokalbis.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2020-06-26, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Muzikos industrija ir
prodiusavimas (Muzikos studijos)
(1115)

LMTA-536-Muzikos studijos; Muzikos industrija ir
prodiusavimas (Vilniuje) [6121PX005] (Muzika)

Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir online
motyvacinis pokalbis.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/

2020-07-02, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Muzikos tyrimai (Muzikos studijos)
(1116)

LMTA-537-Muzikos studijos; Muzikos tyrimai (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)

Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir online
motyvacinis pokalbis.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2020-06-26, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Muzika ir edukacija (Muzikos
studijos) (1117)

LMTA-534-Muzikos studijos; Muzika ir edukacija (Klaipėdoje)
[6121PX005] (Muzika)

Scenos ir kino menų teorija ir
kritika (1121)

LMTA-509-Scenos ir kino menų istorija ir kritika (Vilniuje)
[6121PX006] (Teatras)

Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis laiškas.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2020-08-06, 10:00 val.
LMTA, aud.: 4R412

Prodiusavimas (1122)

LMTA-544-Kino menas; Prodiusavimas (Vilniuje) [6121PX008]
(Teatras)

Teatro ir renginių režisūra (1134)

LMTA-540-Teatro menas; Teatro ir renginių režisūra
(Klaipėdoje) [6121PX004] (Teatras)

Vaidyba (I dalis) (1141)

LMTA-539-Teatro menas; Vaidyba (Vilniuje) [6121PX004]
(Teatras)

Konsultacija gyvai 2020-08-05 10:00 val. 412 aud.
(LMTA 4 rūmai, T.Kosciuškos g. 10, Vilnius).
2020-08-12, 10:00 val.
LMTA, aud.: 5R318
Konsultacija 2020-08-11 10:00 val. nuotoliniu būdu per
zoom.us platformą. Konsultacijai būtina registruotis el.
paštu migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-10.
2020-06-26, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis laiškas.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2020-08-03, 10:00 val.
LMTA, aud.: Balkono teatras

Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Mokama konsultacija
2020-06-28 12:00 val. LMTA Balkono teatre (Gedimino
pr. 42, Vilnius. Būtina išankstinė registracija lmta.lt
2020-08-04, 10:00 val.
LMTA, aud.: Balkono teatras
Vaidyba (II dalis) (1142)

LMTA-539- Teatro menas; Vaidyba (Vilniuje) [6121PX004]
(Teatras)

Vaidyba (III dalis ir pokalbis)
(1143)

LMTA-539- Teatro menas; Vaidyba (Vilniuje) [6121PX004]
(Teatras)

Garso dizainas (I dalis) (1137)

LMTA-542-Kino menas; Garso dizainas (Vilniuje) [6121PX008]
(Kinas)

Garso dizainas (II dalis) (1138)

LMTA-542-Kino menas; Garso dizainas (Vilniuje) [6121PX008]
(Kinas)

Montažas (I dalis) (1146)

LMTA-543-Kino menas; Montažas (Vilniuje) [6121PX008]
(Kinas)

Montažas (II dalis) (1147)

LMTA-543-Kino menas; Montažas (Vilniuje) [6121PX008]
(Kinas)

Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Mokama konsultacija
2020-06-28 12:00 val. LMTA Balkono teatre (Gedimino
pr. 42, Vilnius. Būtina išankstinė registracija lmta.lt
2020-08-05, 10:00 val.
LMTA, aud.: Balkono teatras
Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Mokama konsultacija
2020-06-28 12:00 val. LMTA Balkono teatre (Gedimino
pr. 42, Vilnius. Būtina išankstinė registracija lmta.lt
2020-08-13, 09:00 val.
LMTA, aud.: Kino salė
Egzaminas gyvai trunka dvi dienas.
Konsultacija 2020-08-10 10:00 val. nuotoliniu būdu per
zoom.us platformą. Konsultacijai būtina registruotis el.
paštu migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-09 13:00
val.
2020-08-14, 09:00 val.
LMTA, aud.: 5R225
Egzaminas gyvai trunka dvi dienas.
Konsultacija 2020-08-12 10:00 val. nuotoliniu būdu
per zoom.us platformą. Būtina registruotis el. paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-11 13:00 val.
2020-08-10, 09:00 val.
LMTA, aud.: 4R412
Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Konsultacija vyks
2020-08-07 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-06 13:00 val.
2020-08-11, 09:00 val.
LMTA, aud.: 5R225

Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Konsultacija vyks
2020-08-07 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-06 13:00 val.
2020-08-12, 09:00 val.
LMTA, aud.: 5R225
Montažas (III dalis) (1148)

LMTA-543-Kino menas; Montažas (Vilniuje) [6121PX008]
(Kinas)

Dramaturgija (I dalis) (1152)

LMTA-541-Kino menas; Dramaturgija (Vilniuje) [6121PX008]
(Kinas)

Dramaturgija (II dalis) (1153)

LMTA-541-Kino menas; Dramaturgija (Vilniuje) [6121PX008]
(Kinas)

Vaizdo operatorius (I dalis) (1156)

LMTA-545-Kino menas; Vaizdo operatorius (Vilniuje)
[6121PX008] (Kinas)

Vaizdo operatorius (II dalis) (1157)

LMTA-545-Kino menas; Vaizdo operatorius (Vilniuje)
[6121PX008] (Kinas)

Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Konsultacija vyks
2020-08-07 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-06 13:00 val.
2020-08-13, 10:00 val.
LMTA, aud.: 4R412
Egzaminas vyks gyvai dvi dienas. Konsultacija vyks
2020-08-12 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-11 13:00 val.
2020-08-14, 10:00 val.
LMTA, aud.: 4R412
Egzaminas vyks gyvai dvi dienas. Konsultacija vyks
2020-08-12 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-11 13:00 val.
2020-08-06, 09:00 val.
LMTA, aud.: 5R124
Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Konsultacija vyks
2020-08-05 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-04 13:00 val.
2020-08-07, 09:00 val.
LMTA, aud.: 5R124
Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Konsultacija vyks
2020-08-05 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-04 13:00 val.

2020-08-08, 09:00 val.
LMTA, aud.: 5R124
Vaizdo operatorius (III dalis) (1158)

LMTA-545-Kino menas; Vaizdo operatorius (Vilniuje)
[6121PX008] (Kinas)

LMTA-547-Šokio subkultūros (Klaipėdoje) [6121PX040] (Šokis)
Šokio subkultūra (1163)

LMTA-548-Šokio subkultūros (Klaipėdoje) (anglų arba rusų
kalba) [6121PX040] (Šokis)
LMTA-518-Muzikos atlikimas; Miuziklas (Klaipėdoje)
[6121PX010] (Muzika)

Miuziklas (1184)

LMTA-519-Muzikos atlikimas; Miuziklas (Klaipėdoje) (anglų
arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

Vaizdo režisūra (I dalis) (1187)

LMTA-546-Kino menas; Vaizdo režisūra (Vilniuje)
[6121PX008] (Kinas)

Vaizdo režisūra (II dalis) (1188)

LMTA-546-Kino menas; Vaizdo režisūra (Vilniuje)
[6121PX008] (Kinas)

Vaizdo režisūra (III dalis) (1189)

LMTA-546-Kino menas; Vaizdo režisūra (Vilniuje)
[6121PX008] (Kinas)

Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Konsultacija vyks
2020-08-05 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-04 13:00 val.
2020-06-26, 12:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis laiškas.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2020-06-27, 12:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis laiškas.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2020-08-03, 09:00 val.
LMTA, aud.: Teatro cec
Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Konsultacija vyks
2020-07-31 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-07-30 13:00 val.
2020-08-04, 09:00 val.
LMTA, aud.: Teatro cec
Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Konsultacija vyks
2020-07-31 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-07-30 13:00 val.
2020-08-05, 09:00 val.
LMTA, aud.: 4R413

VDA-563-Tapyba [6121PX028] (Dailė)

Tapyba (dailė, 1 gr.) (1211)
VDA-578-Tapyba [6121PX028] (Dailė)

Grafika (dailė, 1 gr.) (1212)

VDA-555-Grafika [6121PX015] (Dailė)

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

VDA-562-Taikomoji grafika [6121PX025] (Dailė)

Įvietintas menas (dailė, 2 gr.) (1225)

VDA-581-Įvietintas menas; Įvietintas menas (monumentalioji
dailė) [6121PX021] (Dailė)

Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Konsultacija vyks
2020-07-31 10:00 val. nuotoliniu būdu per zoom.us
platformą.
Būtina
registruotis
el.
paštu
migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-07-30 13:00 val.
2020-07-07, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-07, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-07, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-14, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-14, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Scenografija (dailė, 2 gr.) (1222)

VDA-560-Scenografija [6121PX022] (Dailė)

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

VDA-565-Tekstilės menas ir medijos [6121PX027] (Dailė)

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

VDA-564-Tekstilės menas ir dizainas [6121PX029] (Dailė)

Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-14, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-14, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.

Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-17, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Keramika (dailė, 3 gr.) (1231)

4D meno objektai (dailė, 3 gr.)
(1235)

VDA-558-Keramika [6121PX018] (Dailė)

VDA-566-4D meno objektai [6121PX024] (Dailė)

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

VDA-559-Metalo menas ir juvelyrika [6121PX020] (Dailė)

Skulptūra (dailė, 4 gr.) (1241)

VDA-577-Skulptūra [6121PX023] (Dailė)

Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-17, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-17, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-16, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas

VDA-561-Skulptūra [6121PX023] (Dailė)

VDA-553-Dizainas [6121PX013] (Dizainas)
VDA-572-Dizainas [6121PX013] (Dizainas)
Dizainas (dizainas 1 gr.) (1251)
VDA-571-Dizainas [6121PX013] (Dizainas)

Mados dizainas (dizainas 2 gr.)
(1261)

VDA-569-Mados dizainas [6121PX019] (Dizainas)

VDA-556-Grafinis dizainas [6121PX016] (Dizainas)
Grafinis dizainas (dizainas 3 gr.)
(1271)

VDA-573-Grafinis dizainas [6121PX016] (Dizainas)
VDA-574-Grafinis dizainas [6121PX016] (Dizainas)

Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-15, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-06-26, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-01, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.

VDA-575-Interjero dizainas [6121PX017] (Dizainas)
VDA-557-Interjero dizainas [6121PX017] (Dizainas)
Interjero dizainas (dizainas 4 gr.)
(1281)
VDA-576-Interjero dizainas [6121PX017] (Dizainas)

Animacija (1291)

VDA-549-Animacija [6121PX011] (Medijų menas)

Fotografija ir medijų menas (1292)

VDA-554-Fotografija ir medijos menas; Fotografija ir medijų
menas [6121PX014] (Medijų menas)

Dailės ir interjero restauravimas
(1296)

VDA-579-Dailės ir interjero restauravimas [6121PX012] (Meno
objektų restauravimas)

Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-08, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-06-29, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-06-29, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-20, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas

VDA-551-Dailės ir interjero restauravimas [6121PX012] (Meno
objektų restauravimas)

Akordeonas (1301)

VDU-25-Atlikimo menas; Akordeonas [6121PX031] (Muzika)

Choro dirigavimas (1302)

VDU-26-Atlikimo menas; Choro dirigavimas [6121PX031]
(Muzika)

Dainavimas (1303)

VDU-27-Atlikimo menas; Dainavimas [6121PX031] (Muzika)

Džiazas (1304)

VDU-28-Atlikimo menas; Džiazas [6121PX031] (Muzika)

Fortepijonas (1305)

VDU-29-Atlikimo menas; Fortepijonas [6121PX031] (Muzika)

Internetinė nuoroda, pagal kurią turės būti įkeltas
stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio), bus
siunčiama nuo birželio 15 d. į stojančiojo elektroninį
paštą, pateiktą prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas registracijos BPIS metu.
Reikalavimai stojantiesiems:
https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2020-07-20, 12:00 val.
VDU, aud.: MA salė
Egzamino konsultacija vyks: liepos 19 d. nuo 13 val. iki
17 val. VDU Muzikos akademijos koncertų salė (101 a.),
V. Čepinskio g. 5, Kaunas.
2020-07-21, 09:00 val.
VDU, aud.: 205
Egzamino konsultacija: liepos 20 d. nuo 10 val. iki 12
val. VDU Muzikos akademijos 205 a., V. Čepinskio g. 5,
Kaunas
2020-07-21, 13:00 val.
VDU, aud.: MA salė
Egzamino konsultacija: liepos 20 d. nuo 13 val. iki 15
val. VDU Muzikos akademijos 320 a., V. Čepinskio g. 5,
Kaunas
2020-07-22, 11:00 val.
VDU, aud.: 207
Egzamino konsultacija: liepos 21 d. nuo 11 val. iki 18
val. VDU Muzikos akademijos 207 a., V. Čepinskio g. 5,
Kaunas
2020-07-20, 10:00 val.
VDU, aud.: MA salė
Egzamino konsultacija: liepos 19 d. nuo 17 val. iki 19
val. VDU Muzikos akademijos koncertų salė (101 a.), V.
Čepinskio g. 5, Kaunas

2020-07-21, 11:00 val.
VDU, aud.: MA salė
Styginiai instrumentai (1306)

VDU-31-Atlikimo menas; Styginiai instrumentai [6121PX031]
(Muzika)

Pučiamieji ir mušamieji
instrumentai (1307)

VDU-30-Atlikimo menas; Pučiamieji ir mušamieji instrumentai
[6121PX031] (Muzika)

Fotografavimas duota tema (1311)

VDU-24-Naujųjų medijų menas (galimybė rinktis iš 45 gretutinių
studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121PX034]
(Medijų menas)

Paskirtos temos interpretacijos
kadruotėje (1312)

VDU-24-Naujųjų medijų menas (galimybė rinktis iš 45 gretutinių
studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121PX034]
(Medijų menas)

Motyvacinis pokalbis ir Kūrybinio
aplanko vertinimas (1313)

VDU-24-Naujųjų medijų menas (galimybė rinktis iš 45 gretutinių
studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121PX034]
(Medijų menas)

Gebėjimų testas (Muzikos
produkcija) (1321)

VDU-194-Muzikos produkcija (anglų kalba, galimybė rinktis iš
45 gretutinių studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją)
[6121PX033] (Muzika)

Egzamino konsultacija: liepos 17 d. nuo 14 val. iki 16
val. VDU Muzikos akademijos koncertų salė (101 a.), V.
Čepinskio g. 5, Kaunas
2020-07-21, 09:00 val.
VDU, aud.: MA salė
Egzamino konsultacija: liepos 17 d. nuo 12 val. iki 14
val. VDU Muzikos akademijos koncertų salė (101 a.), V.
Čepinskio g. 5, Kaunas
2020-07-10, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji
2019-07-10, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji
2020-07-10, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji
2020-07-22, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji

2020-07-22, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Motyvacinis pokalbis ir Stojančiojo
kūrybos aplanko vertinimas
(Muzikos produkcija) (1322)

VDU-194-Muzikos produkcija (anglų kalba, galimybė rinktis iš
45 gretutinių studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją)
[6121PX033] (Muzika)

Teologijos motyvacinis pokalbis
(1341)

VDU-171-Katalikų teologija (galimybė rinktis iš 45 gretutinių
studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121NX046]
(Teologija)

Katalikų kunigo rekomendacija
(1342)

VDU-171-Katalikų teologija (galimybė rinktis iš 45 gretutinių
studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją) [6121NX046]
(Teologija)

Tarties vertinimas (1361)

VDU-600-Specialioji pedagoginė pagalba; Logopedija (galimybė
pasirinkti gilinamąją specializaciją: autizmo spektro sutrikimai,
surdopedagogika, tiflopedagogika) [6121MX067] (Pedagogika)

VDU-32-Muzikos pedagogika (Mokomojo dalyko pedagogika)
(Kaune) [6121MX062] (Pedagogika)
Muzika (meno pedagogika) (1351)

VDU-33-Muzikos pedagogika (Mokomojo dalyko pedagogika)
(Vilniuje) [6121MX062] (Pedagogika)

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji
2020-08-17, 13:00 val.
VDU, aud.: KTF Dekan.
Stojantieji neatvykę į Katalikų teologijos programos
motyvacinį pokalbį arba gavę neigiamą įvertinimą,
konkurse nedalyvauja. Stojantieji į šią studijų programą
taip pat turi pateikti kunigo rekomendaciją.
2020-08-17, 13:00 val.
VDU, aud.: KTF Dekan.
Kunigo rekomendacija turi būti siunčiama registruotu
paštu adresu VDU Studijų informacijos centras, K.
Donelaičio g. 52-116, LT-44244 Kaunas arba skenuota
kopija el. paštu vdu@vdu.lt. Stojantieji, nepateikę
rekomendacijos iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. arba pateikę
neigiamą rekomendaciją, konkurse nedalyvauja.
Stojantieji taip pat privalo dalyvauti Teologijos
programos motyvaciniame pokalbyje, kuris vyks
rugpjūčio 17 d. 13 val.
2020-08-10, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
2020-08-11, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji

2020-08-10, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Šokis (meno pedagogika) (1353)

VDU-34-Šokio pedagogika (Mokomojo dalyko pedagogika)
(Kaune) [6121MX062] (Pedagogika)

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji
2020-07-21, 10:00 val.
VK, aud.: P-24
2020-07-22, 10:00 val.
VK, aud.: P-24
2020-08-31, 10:00 val.
VK, aud.: P-24

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai
(1701)

VK-1372-Populiarioji muzika; (Vokalas; Gitara; Bosinė gitara;
Mušamieji instrumentai; Fortepijonas; Saksofonai; Trimitas;
Trombonas; Smuikas; Kontrabosas) [6531PX015] (Muzika)

Šokio gebėjimai ir įgūdžiai,
muzikiniai gebėjimai (1702)

VK-1373-Šokio pedagogika [6531MX005] (Pedagogika)

Konsultacijos vyks egzamino dieną iki jo pradžios likus
valandai toje pačioje auditorijoje: * 2020-07-21, 9:00
val., P-24 aud. * 2020-07-22, 9:00 val., P-24 aud. **
2020-08-31 d., 9:00 val., P-24 aud. (papildomos sesijos
metu) PASTABOS: * Atvykus į egzaminą reikia pateikti
asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės
kortelę, vairuotojo pažymėjimą). * Stojantysis,
atvykdamas laikyti stojamojo egzamino, privalo turėti
muzikos
instrumentą
(išskyrus
fortepijoną),
akompanimento natas arba fonogramas. Kolegija skiria
koncertmeisterį.
2020-07-21, 10:00 val.
VK, aud.: 114
2020-07-22, 10:00 val.
VK, aud.: 114
2020-08-31, 10:00 val.
VK, aud.: 114
Konsultacijos vyks egzamino dieną iki jo pradžios likus
valandai toje pačioje auditorijoje: * 2020-07-21, 9:00
val., 114 aud. * 2020-07-22, 9:00 val., 114 aud. ** 202008-31, 9:00 val., 114 aud. (papildomos sesijos metu)
PASTABOS: - Atvykus į egzaminą reikia pateikti
asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės
kortelę, vairuotojo pažymėjimą). - Stojantysis,

atvykdamas laikyti stojamojo egzamino, privalo turėti
šokio
aprangą
ir
avalynę.
Kolegija
skiria
koncertmeisterį.
LCC-113-Anglų kalba ir literatūra (programa vykdoma anglų
kalba. Studentai turi galimybę pasirinkti studijų specializaciją:
anglų kalbos mokymas, vertimas arba literatūra.) [6121NX005]
(Filologija pagal kalbą)
LCC-598-Evangeliškoji teologija [6121NX006] (Teologija)
Anglų kalbos egzaminas (TOEFL)
(2001)

LCC-208-Psichologija [6121JX009] (Psichologija)
LCC-210-Šiuolaikinė komunikacija [6121JX010]
(Komunikacija)
LCC-211-Tarptautinio verslo administravimas [6121LX005]
(Verslas)

2020-08-12, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Papildoma informacija rasite mūsų tinklalapyje:
https://lcc.lt/assets/english-test-requirements_2020.PDF
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su LCC
Priėmimo skyriumi el. paštu admission@lcc.lt arba
telefonu 8 46 310 460.

LCC-209-Tarptautinių santykių ir vystymo studijos [6121JX011]
(Politikos mokslai)
KK-1003-Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas
[6531PX024] (Meno objektų restauravimas)

2020-08-11, 10:00 val.
KK, aud.: 301, 305, 306, 310
2020-08-12, 10:00 val.
KK, aud.: 301, 305, 306, 310
2020-08-29, 10:00 val.
KK, aud.: 301, 305, 306, 310

Tapyba ir kompozicija (2401)

KK-1010-Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas [6531PX018]
(Dailė)

PASTABOS: * Tapybos ir kompozicijos stojamasis
egzaminas susideda iš dviejų dalių, kurios laikomos tą
pačią dieną. * Atvykus į egzaminą reikia pateikti asmens
tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę,
vairuotojo pažymėjimą). * Stojantysis privalo turėti: Tapybos testui: savo pasirinktas tapymo priemones
(guašą arba akvarelę), pieštuką, trintuką, smeigtukus
arba lipnią juostą (popieriui pritvirtinti). - Kompozicijos
testui: trintuką, smeigtukus arba lipnią juostą (popieriui
pritvirtinti), pieštukus, markerius, teptukus, vandeniu
skiedžiamus dažus (pasirinktinai: akvarelė, guašas,
tempera, akrilas), pastelę, indelį vandeniui. Naudojant
pastelę, būtina turėti fiksavimo priemones. *

Auditorijoje, kurioje laikomas egzaminas, stojantiesiems
draudžiama turėti mobiliuosius telefonus, darbus
(piešinius ir pan.), įvairios literatūros, savo popieriaus
lapus, liniuotes ir kitus egzamino metu nenaudojamus
daiktus. SANTRUMPOS: KK - Kauno kolegija.
2020-08-03, 10:00 val.
KTU, aud.: SHMMF208
Gebėjimų testas (Muzikos
technologijos) (3001)

KTU-151-Muzikos technologijos; 3 metų programa
[6121PX030] (Muzika)

Motyvacinis pokalbis (Muzikos
technologijos) (3002)

KTU-151-Muzikos technologijos; 3 metų programa
[6121PX030] (Muzika)

Manualinių gebėjimų patikrinimas
(3401)

UK-1067-Dantų technologija (Stojantieji į Dantų technologijos
studijų programos valstybės finansuojamas ar valstybės
nefinansuojamas studijų vietas privalo išlaikyti manualinių
gebėjimų patikrinimo testą.) [6531GX026] (Burnos priežiūra)

VGTU-327-Orlaivių pilotavimas (lėktuvai) (lietuvių ir anglų k.)
[6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

Fizinio pajėgumo testas (4001)

VGTU-328-Orlaivių pilotavimas (sraigtasparniai) (lietuvių ir
anglų k.) [6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

Konsultacijos vyks nuotoliniu būdu: Gegužės 20 d. 16
val., Birželio 17 d. 16 val., Liepos 22 d. 16 val. Daugiau
info: vytautas.kederys@ktu.lt
2020-08-03, 13:00 val.
KTU, aud.: SHMMF208
Konsultacijos vyks nuotoliniu būdu: Gegužės 20 d. 16
val., Birželio 17 d. 16 val., Liepos 22 d. 16 val. Daugiau
info: vytautas.kederys@ktu.lt
2020-08-12, 09:00 val.
UK, aud.: Dantų tech.
2020-08-12, 12:00 val.
UK, aud.: Dantų tech.
2020-08-12, 15:00 val.
UK, aud.: Dantų tech.
PASTABA: Stojantieji į Dantų technologijos studijų
programą manualinių gebėjimų patikrinimo testo metu
turi turėti chalatą. SANTRUMPOS: UK - Utenos
kolegija; DTL – Dantų technikų laboratorija, Aušros g.
73, Utena
2020-08-13, 09:00 val.
VGTU, aud.: SS28
Stojant į Orlaivių pilotavimo studijų programą privaloma
turėti 1-os klasės sveikatos pažymėjimą. Sveikatos
pažymėjimą pateikti iki 2020-08-14. Dėl sveikatos
pažymėjimo teirautis Vilniaus miesto klinikinėje
ligoninėje, Antakalnio g. 124, 04 kab., tel. (8 5) 274
3842.

VGTU-327-Orlaivių pilotavimas (lėktuvai) (lietuvių ir anglų k.)
[6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)
VGTU-328-Orlaivių pilotavimas (sraigtasparniai) (lietuvių ir
anglų k.) [6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

2020-07-22, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2020-07-23, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2020-07-24, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2020-08-11, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2020-08-12, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2020-08-14, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a

Profesinio tinkamumo testas (4002)
VGTU-337-Skrydžių valdymas (lietuvių ir anglų k.)
(Specializacijos: Skrydžių valdymas, Aviacijos procesų
inžinerija) [6011EX002] (Aeronautikos inžinerija)

VGTU-327-Orlaivių pilotavimas (lėktuvai) (lietuvių ir anglų k.)
[6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)
1-os klasės sveikatos pažymėjimas
(4003)

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

VGTU-328-Orlaivių pilotavimas (sraigtasparniai) (lietuvių ir
anglų k.) [6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

VGTU-337-Skrydžių valdymas (lietuvių ir anglų k.)
(Specializacijos: Skrydžių valdymas, Aviacijos procesų
inžinerija) [6011EX002] (Aeronautikos inžinerija)

Stojant į Orlaivių pilotavimo studijų programą privaloma
turėti 1-os klasės sveikatos pažymėjimą. Stojant į
Skrydžių valdymo studijų programą privaloma turėti 3ios arba 1-os klasės sveikatos pažymėjimą. Sveikatos
pažymėjimą pateikti iki 2020-08-14. Dėl sveikatos
pažymėjimo teirautis ir registruotis Vilniaus miesto
klinikinėje ligoninėje, Antakalnio g. 124, 04 kab., tel. (8
5) 274 3842. Stojant į Skrydžių valdymo studijų
programą privaloma turėti 3-os (arba 1-os) klasės
sveikatos pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą pateikti
iki 2020-08-14. Dėl sveikatos pažymėjimo teirautis ir
registruotis Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje,
Antakalnio g. 124, 04 kab., tel. (8 5) 274 3842.
2020-08-14, 12:00 val.
VGTU, aud.: 204a
Sveikatos pažymėjimą pateikti iki 2020-08-14. Dėl
sveikatos pažymėjimo teirautis ir registruotis Vilniaus
universitetinėje Antakalnio ligoninėje, Antakalnio g.
124, 04 kab., tel. (8 5) 274 3842.
2020-08-14, 12:00 val.
VGTU, aud.: 204a
Sveikatos pažymėjimą pateikti iki 2020-08-14. Dėl
sveikatos pažymėjimo teirautis ir registruotis Vilniaus

universitetinėje Antakalnio ligoninėje, Antakalnio g.
124, 04 kab., tel. (8 5) 274 3842.

Kiekybinė ekonomika (5001)

VU-412-Kiekybinė ekonomika (studijos vykdomos anglų k.)
(Ekonominė analizė, finansinių duomenų analitika, ekonominis
modeliavimas; programos pagrindinis partneris - Lietuvos
bankas; galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje )
[6121JX074] (Ekonomika)

2020-07-31, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-07-31, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-07-31, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-07-31, 13:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-07-31, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-07-31, 15:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-08-14, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-08-14, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-08-14, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-08-14, 13:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-08-14, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2020-08-14, 15:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Egzaminas vyks nuotoliniu būdu per programą „MS
Teams“. Komisija prisijungimo instrukcijas atsiųs iš
anksto elektroniniu paštu.

LKA-251-Gynybos technologijų vadyba [6121LX004] (Vadyba)
Karo medicinos ekspertizės
komisijos pažyma (9001)

LKA-254-Nacionalinis saugumas ir gynyba [6121JX002]
(Visuomenės saugumas)
LKA-252-Tarptautiniai santykiai [6121JX001] (Politikos
mokslai)

2020-08-18, 12:00 val.
LKA, aud.: LKAPK
Siuntimą į Karo medicinos ekspertizės komisiją gausite
po Motyvacinio pokalbio. Rezultatai bus įvesti į BPIS.

LKA-251-Gynybos technologijų vadyba [6121LX004] (Vadyba)

Motyvacinis pokalbis (9002)

LKA-254-Nacionalinis saugumas ir gynyba [6121JX002]
(Visuomenės saugumas)
LKA-252-Tarptautiniai santykiai [6121JX001] (Politikos
mokslai)

2020-08-18, 12:00 val.
LKA, aud.: LKAPK
Registracija į motyvacinį pokalbį telefonu +370 682
31072 arba el. paštu lka.atranka@mil.lt. Daugiau
informacijos:
http://www.lka.lt/lt/stojantiems/bakalauras/motyvacinispokalbis-registracija.html. Jūsų testo rezultatai bus įvesti
į BPIS.

