2021 m. stojamųjų egzaminų tvarkaraštis
Egzamino pavadinimas (kodas)

Studijų programos
KTU-2-Architektūra [6011PX003] (Architektūra)
KTU-3-Architektūra (anglų kalba) [6011PX003] (Architektūra)

Egzamino data, laikas, vieta ir pastabos
2021-07-21, 09:00 val.
KTU, aud.: StF265, StF310, StF433, StF435
VDA, aud.: 417, 423, 518
VILNIUS TECH, aud.: 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 3.18, 3.19

VDA-423-Architektūra [6011PX001] (Architektūra)
Meninio architektūrinio
išsilavinimo egzaminas (I dalis)
(101)

VDA-422-Architektūra [6011PX001] (Architektūra)
VILNIUS TECH-156-Architektūra [6011PX004] (Architektūra)
VILNIUS TECH -157-Architektūra (anglų kalba) [6011PX004]
(Architektūra)
VILNIUS TECH -169-Kraštovaizdžio architektūra (anglų k.)
[6121PX058] (Kraštovaizdžio architektūra)
VILNIUS TECH -168-Kraštovaizdžio architektūra (lietuvių ir
anglų k.) [6121PX058] (Kraštovaizdžio architektūra)
KTU-2-Architektūra [6011PX003] (Architektūra)
KTU-3-Architektūra (anglų kalba) [6011PX003] (Architektūra)
VDA-423-Architektūra [6011PX001] (Architektūra)

Meninio architektūrinio
išsilavinimo egzaminas (II dalis)
(102)

VDA-422-Architektūra [6011PX001] (Architektūra)

Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje):
2021-07-28, 09:00 val.
VDA, aud.: 417

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.
2021-07-21, 14:00 val.
KTU, aud.: StF265, StF310, StF433, StF435
VDA, aud.: 417, 423, 518
VILNIUS TECH, aud.: 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 3.18, 3.19
Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje):
2021-07-28, 14:00 val.
VDA, aud.: 417

VILNIUS TECH-156-Architektūra [6011PX004] (Architektūra)
VILNIUS TECH-157-Architektūra (anglų kalba) [6011PX004]
(Architektūra)
VILNIUS TECH-169-Kraštovaizdžio architektūra (anglų k.)
[6121PX058] (Kraštovaizdžio 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.

VILNIUS TECH-168-Kraštovaizdžio architektūra (lietuvių ir
anglų k.) [6121PX058] (Kraštovaizdžio architektūra)

KK-1064-Fotografija [6531PX023] (Medijų menas)

VDK-1044-Taikomoji fotografija [6531PX006] (Medijų menas)

Vizualinė kompozicija (501)

VDK-1045-Taikomoji fotografija [6531PX006] (Medijų menas)

VTDK-1020-Fotografijos technologija [6531PX010] (Medijų
menas)

2021-07-07, 10:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-07, 11:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-07, 12:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-07, 13:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-07, 14:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-07, 15:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-07, 16:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-07, 17:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-08, 10:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-08, 11:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-08, 12:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-08, 13:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-08, 14:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46

VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-08, 15:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-08, 16:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-08, 17:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-09, 10:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-09, 11:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-09, 12:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-09, 13:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-09, 14:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-09, 15:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-09, 16:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
2021-07-09, 17:00 val.
KK, aud.: 110, 112, 46
VDK, aud.: LJ, LK1, LT
Scenarijus ir jo vizualizacija (502)

SMK-1615-Video kūryba ir medijos; Studijos anglų kalba
Vilniuje [6531PX017] (Medijų menas)
SMK-1612-Video kūryba ir medijos; Vilniuje [6531PX017]
(Medijų menas)

2021-07-07, 10:30 val.
KK, aud.: 48, 49

SMK-1613-Video kūryba ir medijos; Vilniuje [6531PX017]
(Medijų menas)
VTDK-1029-Multimedijos dizainas [6531PX011] (Medijų
menas)
ILK-1233-Įvaizdžio dizainas; Įvaizdžio dizainas [6531PX001]
(Dizainas)
ILK-1617-Įvaizdžio dizainas; Įvaizdžio dizainas [6531PX001]
(Dizainas)
KK-1060-Dizainas; Specializacijos: Grafinis dizainas; Interjero ir
baldų dizainas. [6531PX019] (Dizainas)
KK-1074-Įvaizdžio dizainas [6531PX021] (Dizainas)
KK-1639-Įvaizdžio dizainas; Studijos vyks rusų kalba
[6531PX021] (Dizainas)
KK-1083-Mados dizainas [6531PX022] (Dizainas)
Piešimas ir kompozicija, Piešimo
dalis (dizainas) (531)

SMK-1561-Strateginis dizainas; Kaune [6533PX001] (Dizainas)
SMK-1562-Strateginis dizainas; Kaune [6533PX001] (Dizainas)
SMK-1555-Strateginis dizainas; Klaipėdoje [6533PX001]
(Dizainas)
SMK-1556-Strateginis dizainas; Klaipėdoje [6533PX001]
(Dizainas)
SMK-1558-Strateginis dizainas; Vilniuje [6533PX001]
(Dizainas)
SMK-1559-Strateginis dizainas; Vilniuje [6533PX001]
(Dizainas)
VDK-1036-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004]
(Dizainas)
VDK-1037-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004]
(Dizainas)

VDK, aud.: LS1, LS2, L1
2021-07-08, 10:30 val.
KK, aud.: 48, 49
VDK, aud.: LS1, LS2, L1
2021-07-09, 10:30 val.
KK, aud.: 48, 49
VDK, aud.: LS1, LS2, L1
2021-06-25, 10:00 val.
KK, aud.: 104, 106, 112, 201, 203, 210, 212, 301, 302,
305, 306, 307
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219, 221
2021-06-25, 14:00 val.
KK, aud.: 104, 106, 112, 201, 203, 210, 212, 301, 302,
305, 306, 307
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219, 221
2021-06-28, 10:00 val.
KK, aud.: 104, 106, 112, 201, 203, 210, 212, 301, 302,
305, 306, 307
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219, 221
2021-06-28, 14:00 val.
KK, aud.: 104, 106, 112, 201, 203, 210, 212, 301, 302,
305, 306, 307
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219, 221
2021-06-29, 10:00 val.
KK, aud.: 104, 106, 112, 201, 203, 210, 212, 301, 302,
305, 306, 307
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219, 221
2021-06-29, 14:00 val.
KK, aud.: 104, 106, 112, 201, 203, 210, 212, 301, 302,
305, 306, 307
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219, 221
2021-06-30, 10:00 val.
KK, aud.: 104, 106, 112, 201, 203, 210, 212, 301, 302,
305, 306, 307
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219, 221
2021-06-30, 14:00 val.
KK, aud.: 104, 106, 112, 201, 203, 210, 212, 301, 302,
305, 306, 307
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 217, 218, 219, 221

VDK-1038-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1039-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1042-Interjero dizainas; Interjero dizainas (rusų kalba)
[6531PX002] (Dizainas)
VDK-1040-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1041-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1043-Mados dizainas; Mados dizainas (rusų kalba)
[6531PX003] (Dizainas)
VK-1628-Įvaizdžio dizainas; Specializacijos: Garderobo
formavimas; Šukuosenų dizainas [6531PX012] (Dizainas)
VK-1629-Mados dizainas [6531PX013] (Dizainas)
VTDK-1023-Grafinis dizainas [6531PX008] (Dizainas)

VTDK-1026-Interjero dizainas [6531PX009] (Dizainas)
ILK-1233-Įvaizdžio dizainas; Įvaizdžio dizainas [6531PX001]
(Dizainas)
ILK-1617-Įvaizdžio dizainas; Įvaizdžio dizainas [6531PX001]
(Dizainas)
Piešimas ir kompozicija,
Kompozicijos dalis (dizainas) (532)

KK-1060-Dizainas; Specializacijos: Grafinis dizainas; Interjero ir
baldų dizainas. [6531PX019] (Dizainas)
KK-1074-Įvaizdžio dizainas [6531PX021] (Dizainas)
KK-1639-Įvaizdžio dizainas; Studijos vyks rusų kalba
[6531PX021] (Dizainas)
KK-1083-Mados dizainas [6531PX022] (Dizainas)

2021-06-25, 10:00 val.
KK, aud.: 110, 310, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49
VTDK, aud.: 210, 213, 214, 252, 266, 269, 271
2021-06-25, 14:00 val.
KK, aud.: 110, 310, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49
VTDK, aud.: 210, 213, 214, 252, 266, 269, 271
2021-06-28, 10:00 val.
KK, aud.: 110, 310, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49
VTDK, aud.: 210, 213, 214, 252, 266, 269, 271
2021-06-28, 14:00 val.
KK, aud.: 110, 310, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49
VTDK, aud.: 210, 213, 214, 252, 266, 269, 271
2021-06-29, 10:00 val.
KK, aud.: 110, 310, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49

SMK-1561-Strateginis dizainas; Kaune [6533PX001] (Dizainas)
SMK-1562-Strateginis dizainas; Kaune [6533PX001] (Dizainas)
SMK-1555-Strateginis dizainas; Klaipėdoje [6533PX001]
(Dizainas)
SMK-1556-Strateginis dizainas; Klaipėdoje [6533PX001]
(Dizainas)
SMK-1558-Strateginis dizainas; Vilniuje [6533PX001]
(Dizainas)
SMK-1559-Strateginis dizainas; Vilniuje [6533PX001]
(Dizainas)
VDK-1036-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004]
(Dizainas)
VDK-1037-Grafinių komunikacijų dizainas [6531PX004]
(Dizainas)
VDK-1038-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1039-Interjero dizainas [6531PX002] (Dizainas)
VDK-1042-Interjero dizainas; Interjero dizainas (rusų kalba)
[6531PX002] (Dizainas)
VDK-1040-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1041-Mados dizainas [6531PX003] (Dizainas)
VDK-1043-Mados dizainas; Mados dizainas (rusų kalba)
[6531PX003] (Dizainas)
VK-1628-Įvaizdžio dizainas; Specializacijos: Garderobo
formavimas; Šukuosenų dizainas [6531PX012] (Dizainas)
VK-1629-Mados dizainas [6531PX013] (Dizainas)
VTDK-1023-Grafinis dizainas [6531PX008] (Dizainas)

VTDK, aud.: 210, 213, 214, 252, 266, 269, 271
2021-06-29, 14:00 val.
KK, aud.: 110, 310, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49
VTDK, aud.: 210, 213, 214, 252, 266, 269, 271
2021-06-30, 10:00 val.
KK, aud.: 110, 310, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49
VTDK, aud.: 210, 213, 214, 252, 266, 269, 271
2021-06-30, 14:00 val.
KK, aud.: 110, 310, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49
VTDK, aud.: 210, 213, 214, 252, 266, 269, 271

VTDK-1026-Interjero dizainas [6531PX009] (Dizainas)
2021-07-08, 09:00 val.
VK, aud.: 230
2021-07-09, 09:00 val.
VK, aud.: 230

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai,
vaidyba, šokių gebėjimo
patikrinimas (VK) (505)

VK-1630-Muzikinis teatras [6531PX014] (Teatras)

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

VDK-1046-Vaidyba [6531PX007] (Teatras)

Muzikos pedagogika (1001)

VU-536-Muzikos pedagogika; (Šiauliuose) [6121MX041]
(Pedagogika)

KONSULTACIJOS vyks tą pačią dieną 9 val. 230
auditorijoje: * 2021-07-08 d., 9 val. * 2021-07-09 d., 9
val. ** 2021-08-16 d., 9 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: VK - Vilniaus
kolegija.
2021-07-08, 09:00 val.
VK, aud.: 230
2021-07-09, 09:00 val.
VK, aud.: 230
KONSULTACIJOS vyks tą pačią dieną 9 val. 230
auditorijoje: * 2021-07-08 d., 9 val. * 2021-07-09 d., 9
val. ** 2021-08-16 d., 9 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: VK - Vilniaus
kolegija.
2021-06-30, 13:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-07-30, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Meninis atlikimas (2102)

EHU-369-Teatro meno raiška ir vaidyba; Programa vykdoma
baltarusių ir rusų kalbomis [6121PX059] (Teatras)

Vizualinis dizainas (2101)

EHU-366-Vizualinis dizainas; Programa vykdoma baltarusių ir
rusų kalbomis [6123PX001] (Dizainas)
EHU-364-Vizualinis dizainas; Programa vykdoma baltarusių ir
rusų kalbomis [6123PX001] (Dizainas)
LMTA-231-Muzikos atlikimas; akordeonas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)

Akordeonas (Muzikos atlikimas)
(1101)
LMTA-232-Muzikos atlikimas; akordeonas (Vilniuje) (anglų
arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

LMTA-239-Muzikos atlikimas; fortepijonas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
Fortepijonas (Muzikos atlikimas)
(1102)

LMTA-240-Muzikos atlikimas; fortepijonas (Vilniuje) (anglų
arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

LMTA-473-Muzikos atlikimas; chorvedyba ir
vargonininkavimas (Klaipėdoje) [6121PX010] (Muzika)
Chorvedyba ir vargonininkavimas
(Muzikos atlikimas) (1194)

LMTA-474-Muzikos atlikimas; chorvedyba ir
vargonininkavimas (Klaipėdoje) (anglų arba rusų kalba)
[6121PX010] (Muzika)

Egzaminas vyks nuotoliniu būdu per programą „MS
Teams“. Komisija prisijungimo instrukcijas atsiųs iš
anksto elektroniniu paštu.
2021-07-02, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Online egzaminai
2021-07-01, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Online egzaminai
2021-07-02, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS
Nemokama konsultacija 2021-06-30, 14 val., LMTA IV
rūmai, 302 aud., T. Kosciuškos g. 10, Vilnius. Reikalinga
registracija
iki
2021-06-28
el.
paštu
raimondas.sviackevicius@lmta.lt Būtina pasirūpinti
neigiamu COVID testu, kurį reikia turėti su savimi
atvykstant tiek į konsultaciją, tiek į egzaminą. Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-26, 12:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos
pagal LMTA nustatytus stojamojo egzamino
reikalavimus
ir
motyvacinis
pokalbis:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-29, 12:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nemokama nuotolinė konsultacija 2021-06-22, 16 val.
Reikalinga
registracija
iki
2021-06-18
klaipedosfakultetas@lmta.lt
Nuotoliniu
būdu.
Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos pagal LMTA

LMTA-281-Muzikos atlikimas; dirigavimas pučiamųjų orkestrui
(Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
Dirigavimas pučiamųjų orkestrui
(Muzikos atlikimas) (1103)
LMTA-323-Muzikos atlikimas; dirigavimas pučiamųjų orkestrui
(Vilniuje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-324-Muzikos atlikimas; dirigavimas simfoniniam
orkestrui (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
Dirigavimas simfoniniam orkestrui
(Muzikos atlikimas) (1193)

LMTA-325-Muzikos atlikimas; dirigavimas simfoniniam
orkestrui (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010]
(Muzika)

LMTA-235-Muzikos atlikimas; dainavimas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
Dainavimas (Muzikos atlikimas)
(1104)

LMTA-237-Muzikos atlikimas; dainavimas (Vilniuje) (anglų
arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis pokalbis: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/
Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-15, 13:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos
pagal LMTA nustatytus stojamojo egzamino
reikalavimus
ir
motyvacinis
pokalbis:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-15, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos
pagal LMTA nustatytus stojamojo egzamino
reikalavimus
ir
motyvacinis
pokalbis:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-30, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS
Nemokama konsultacija 2021-06-29, 12 val., adresu
LMTA VI rūmai, 111 aud., Pamėnkalnio g. 14, Vilnius.
Reikalinga registracija iki 2021-06-25 el. paštu
rasa.dzimidaite@lmta.lt Būtina pasirūpinti neigiamu
COVID testu, kurį reikia turėti su savimi atvyksant tiek į
konsultaciją,
tiek
į
egzaminą.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/

LMTA-236-Muzikos atlikimas; džiazas (Vilniuje) [6121PX010]
(Muzika)

Džiazas (Muzikos atlikimas) (1105)
LMTA-238-Muzikos atlikimas; džiazas (Vilniuje) (anglų arba
rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

LMTA-241-Muzikos atlikimas; klavesinas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
Vargonai ir Klavesinas (Muzikos
atlikimas) (1106)

LMTA-242-Muzikos atlikimas; klavesinas (Vilniuje) (anglų arba
rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-255-Muzikos atlikimas; vargonai (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
LMTA-256-Muzikos atlikimas; vargonai (Vilniuje) (anglų arba
rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

Liaudies instrumentai (Muzikos
atlikimas) (1107)

Pučiamieji arba mušamieji
instrumentai (Muzikos atlikimas)
(1108)

LMTA-243-Muzikos atlikimas; liaudies instrumentai (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)

LMTA-247-Muzikos atlikimas; pučiamieji ir mušamieji
instrumentai (Vilniuje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-248-Muzikos atlikimas; pučiamieji ir mušamieji
instrumentai (Vilniuje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010]
(Muzika)

2021-06-17, 12:30 val.
Nuotolinis egzaminas
Nemokama nuotolinė konsultacija 2021-06-16 11:00
val. Reikalinga registracija Reikalinga registracija iki
2021-06-14 el. paštu asta.vaitkeviciute@lmta.lt
Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos
pagal LMTA nustatytus stojamojo egzamino
reikalavimus
ir
motyvacinis
pokalbis:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-29, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos
pagal LMTA nustatytus stojamojo egzamino
reikalavimus
ir
motyvacinis
pokalbis:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-19, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1RKS
Prieš egzaminą būtina pasirūpinti neigiamu COVID
testu, kurį reikia su savimi turėti atvykstan į Akademiją.
Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-29, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos
pagal LMTA nustatytus stojamojo egzamino
reikalavimus
ir
motyvacinis
pokalbis:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:

https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
LMTA-249-Muzikos atlikimas; styginiai instrumentai (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
Styginiai instrumentai (Muzikos
atlikimas) (1109)
LMTA-250-Muzikos atlikimas; styginiai instrumentai (Vilniuje)
(anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

LMTA-251-Muzikos atlikimas; styginiai instrumentai (gitara)
(Klaipėdoje) [6121PX010] (Muzika)
Styginiai instrumentai (gitara)
(Muzikos atlikimas) (1196)
LMTA-254-Muzikos atlikimas; styginiai instrumentai (gitara)
(Klaipėdoje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

LMTA-233-Muzikos atlikimas; choro dirigavimas (Vilniuje)
[6121PX010] (Muzika)
Choro dirigavimas (Muzikos
atlikimas) (1110)
LMTA-234-Muzikos atlikimas; choro dirigavimas (Vilniuje)
(anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

Džiazo ir populiarioji muzika
(Muzikos studijos) (1195)

LMTA-279-Muzikos atlikimas; džiazo ir populiarioji muzika
(Klaipėdoje) [6121PX010] (Muzika)
LMTA-280-Muzikos atlikimas; džiazo ir populiarioji muzika
(Klaipėdoje) (anglų arba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)

2021-06-15, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos
pagal LMTA nustatytus stojamojo egzamino
reikalavimus
ir
motyvacinis
pokalbis:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-28, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nemokama nuotolinė konsultacija 2021-06-22 16:00
val.
Reikalinga
registracija
iki
2021-06-18
klaipedosfakultetas@lmta.lt
Nuotoliniu
būdu.
Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis pokalbis: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/
Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: 2R316
Nemokama konsultacija 2021-06-28, 10 val., adresu
LMTA II Rūmai, aud.: 316, Vilniaus g. 6-2. Reikalinga
registracija
iki
2021-06-25
el.
paštu
rasa.dzimidaite@lmta.lt Atvykstant į į konsultaciją ar
egzaminą būtiną su savimi turėti neigiamą COVID- 19
testą.
Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-29, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas

LMTA-257-Muzikos studijos; elektroninė muzika (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)
Elektroninė muzika (Muzikos
studijos) (1111)
LMTA-258-Muzikos studijos; elektroninė muzika (Vilniuje)
(anglų arba rusų kalba) [6121PX005] (Muzika)

Garso režisūra (Muzikos studijos) 1
dalis (1113)

LMTA-326-Muzikos studijos; garso režisūra (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)

Garso režisūra (Muzikos studijos) 2
dalis (1118)

LMTA-326-Muzikos studijos; garso režisūra (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)

Nemokama nuotolinė konsultacija 2021-06-22, 16 val.
Reikalinga
registracija
iki
2021-06-18
klaipedosfakultetas@lmta.lt
Nuotoliniu
būdu.
Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis pokalbis: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/
Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-16, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu. Siunčiamos garso įrašų nuorodos pagal
LMTA nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis pokalbis: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/
Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-07-09, 10:00 val.
LMTA, aud.: Kino salė
Gebėjimų testas. Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/ Nemokama
konsultacija 2021-07-07 10 val. nuotoliniu būdu.
Reikalinga registracija iki 2021-07-05 el. paštu
kristina.kazilioniene@lmta.lt
2021-07-10, 10:00 val.
LMTA, aud.: 5R225
Motyvacinis pokalbis. Nuotolinė konsultacija 2021-0707, 10 val. Reikalinga registracija 2021-07-05 el. paštu
kristina.kazilioniene@lmta.lt Stojamųjų egzaminų
reikalavimai: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopabakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/

LMTA-259-Muzikos studijos; kompozicija (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)
Kompozicija (Muzikos studijos)
(1112)
LMTA-260-Muzikos studijos; kompozicija (Vilniuje) (anglų arba
rusų kalba) [6121PX005] (Muzika)

Muzikinis folkloras (Muzikos
studijos) (1114)

LMTA-262-Muzikos studijos; muzikinis folkloras (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)

Muzikos industrija ir
prodiusavimas (Muzikos studijos)
(1115)

LMTA-263-Muzikos studijos; muzikos industrija ir
prodiusavimas (Vilniuje) [6121PX005] (Muzika)

Muzikos tyrimai (Muzikos studijos)
(1116)

LMTA-264-Muzikos studijos; muzikos tyrimai (Vilniuje)
[6121PX005] (Muzika)

Muzika ir edukacija (Muzikos
studijos) (1117)

LMTA-261-Muzikos studijos; muzika ir edukacija (Klaipėdoje)
[6121PX005] (Muzika)

2021-06-16, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotoliniu būdu. Siunčiami garso įrašai pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis pokalbis: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/
Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-28, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nuotolinė nemokama konsultacija 2021-06-19, 11 val.
Reikalinga
registracija
iki
2021-06-17
esta.urbonaviciene@lmta.lt Stojamasis egzaminas ir
motyvacinis pokalbis egzamino dieną vyks nurodytu
laiku prisijungus prie Akademijos vaizdo konferencijų
programinės įrangos.
2021-06-19, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamasis egzaminas vyks stojančiajam nurodytu laiku
prisijungus prie Akademijos vaizdo konferencijų
programinės įrangos. https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ipakopa-bakalauro-studijos/stojamuju-egzaminureikalavimai/
2021-06-28, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Nemokama nuotolinė konsultacija 2021-06-19, 11 val.
Reikalinga
registracija
iki
2021-06-17
esta.urbonaviciene@lmta.lt Stojamasis egzaminas ir
motyvacinis pokalbis vyks stojančiajam nurodytu laiku
prisijungus prie Akademijos vaizdo konferencijų
programinės įrangos.
2021-06-28, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Nemokama nuotolinė konsultacija 2021-06-22,16 val.
Reikalinga
registracija
iki
2021-06-18
klaipedosfakultetas@lmta.lt
Nuotoliniu
būdu.
Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
motyvacinis laiškas el. paštu muzedukacija@lmta.lt
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-19, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/ Stojamasis
egzaminas ir motyvacinis pokalbis studijų programos
klausimais, kuris vyks virtualaus pokalbio metu
stojančiajam nurodytu laiku prisijungus prie Akademijos
vaizdo
konferencijų
programinės
įrangos.
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/
2021-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: MT

Scenos ir kino menų teorija ir
kritika (1121)

LMTA-265-Scenos ir kino menų istorija ir kritika; scenos ir kino
menų istorija ir kritika (Vilniuje) [6121PX006] (Teatras)

Teatro ir renginių režisūra (I turas)
(1131)

LMTA-269-Teatro menas; teatro ir renginių režisūra
(Klaipėdoje) [6121PX004] (Teatras)

Konsultacija 2021-06-29, 09:00 val. KF Mokomasis
teatras, K. Donelaičio g. 4, Klaipėda. Reikalinga
registracija
2021-06-27
el.
paštu
klaipedosfakultetas@gmail.com Stojamųjų egzaminų
reikalavimai: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopabakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-30, 10:00 val.
LMTA, aud.: MT

Teatro ir renginių režisūra (II
turas) (1132)

LMTA-269-Teatro menas; teatro ir renginių režisūra
(Klaipėdoje) [6121PX004] (Teatras)

Konsultacija 2021-06-29, 09:00 val. KF Mokomasis
teatras, K. Donelaičio g. 4, Klaipėda. Reikalinga
registracija
2021-06-27
el.
paštu
klaipedosfakultetas@gmail.com Stojamųjų egzaminų
reikalavimai: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopabakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/

2021-06-30, 14:00 val.
LMTA, aud.: MT
Konsultacija 2021-06-29, 09:00 val. KF Mokomasis
teatras, K. Donelaičio g. 4, Klaipėda. Reikalinga
registracija
2021-06-27
el.
paštu
klaipedosfakultetas@gmail.com Stojamųjų egzaminų
reikalavimai: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopabakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-28, 09:00 val.
LMTA, aud.: Balkono teatras

Teatro ir renginių režisūra (III
turas ir pokalbis) (1133)

LMTA-269-Teatro menas; teatro ir renginių režisūra
(Klaipėdoje) [6121PX004] (Teatras)

Vaidyba (I turas) (1141)

LMTA-268-Teatro menas; vaidyba (Vilniuje) [6121PX004]
(Teatras)

Vaidyba (II turas) (1142)

LMTA-268-Teatro menas; vaidyba (Vilniuje) [6121PX004]
(Teatras)

Vaidyba (III turas ir pokalbis)
(1143)

LMTA-268-Teatro menas; vaidyba (Vilniuje) [6121PX004]
(Teatras)

LMTA-355-Šokis;
šokis
[6121PX009] (Šokis)
Klasikinis šokis (1162)

Šiuolaikinis šokis (1161)

(klasikinis

šokis)

Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Stojamojo egzamino
reikalavimai: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopabakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-29, 09:00 val.
LMTA, aud.: Balkono teatras
Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Stojamojo egzamino
reikalavimai: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopabakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-30, 09:00 val.
LMTA, aud.: Balkono teatras

Egzaminas vyks gyvai tris dienas. Stojamojo egzamino
reikalavimai: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopabakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-28, 16:00 val.
(Vilniuje) Nuotolinis egzaminas

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos
pagal LMTA nustatytus stojamojo egzamino
reikalavimus
ir
motyvacinis
pokalbis:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalauroLMTA-356-Šokis; šokis (klasikinis šokis) (Vilniuje) (anglų kalba)
studijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
[6121PX009] (Šokis)
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
LMTA-350-Šokis; šokis (šiuolaikinis šokis) (Vilniuje) 2021-06-28, 11:00 val.
[6121PX009] (Šokis)
Nuotolinis egzaminas

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos
pagal LMTA nustatytus stojamojo egzamino
LMTA-352-Šokis; šokis (šiuolaikinis šokis) (Vilniuje) (anglų reikalavimus
ir
motyvacinis
pokalbis:
kalba) [6121PX009] (Šokis)
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/egzaminai/ Stojamųjų egzaminų reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-29, 11:00 val.
LMTA-266-Šokio subkultūros; šokio subkultūros (Klaipėdoje) LMTA, aud.: Šokio katedra
[6121PX040] (Šokis)
Šokio subkultūros (1163)

Miuziklas (1184)

Konsultacija 2021-06-28, 11:00 val. KF Šokio katedra,
302 aud., K. Donelaičio a. 5, Klaipėda. Reikalinga
LMTA-267-Šokio subkultūros; šokio subkultūros (Klaipėdoje) registracija
2021-06-26
el.paštu
(anglų arba rusų kalba) [6121PX040] (Šokis)
klaipedosfakultetas@gmail.com Stojamųjų egzaminų
reikalavimai: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopabakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-30, 13:00 val.
Nuotolinis egzaminas
LMTA-245-Muzikos atlikimas; miuziklas (Klaipėdoje)
[6121PX010] (Muzika)
Nemokama nuotolinė konsultacija 2021-06-22, 16 val.
Reikalinga
registracija
iki
2021-06-18
klaipedosfakultetas@lmta.lt
Nuotoliniu
būdu.
Siunčiamos vaizdo įrašų nuorodos pagal LMTA
nustatytus stojamojo egzamino reikalavimus ir
LMTA-246-Muzikos atlikimas; miuziklas (Klaipėdoje) (anglų
motyvacinis pokalbis: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/iarba rusų kalba) [6121PX010] (Muzika)
pakopa-bakalauro-studijos/egzaminai/
Stojamųjų
egzaminų
reikalavimai:
https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalaurostudijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
2021-06-21, 08:00 val.
VDA-421-Tapyba [6121PX028] (Dailė)
Nuotolinis egzaminas

Tapyba (dailė, 1 gr.) (1211)
VDA-420-Tapyba [6121PX028] (Dailė)

Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-20 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas -

2021 m. birželio 21-23 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 25 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. birželio 28 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-21, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Grafika (dailė, 1 gr.) (1212)

VDA-431-Grafika [6121PX015] (Dailė)

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

VDA-445-Taikomoji grafika [6121PX025] (Dailė)

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

VDA-438-Įvietintas menas; Specializacijos: freska-mozaika,
vitražas. [6121PX021] (Dailė)

Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-20 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 21-23 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 25 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. birželio 28 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-21, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-20 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 21-23 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 25 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. birželio 28 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-28, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.

Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-27 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 28-29 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 29 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. liepos 2 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-28, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Scenografija (dailė, 2 gr.) (1222)

VDA-442-Scenografija; Specializacija - kino ir medijų
scenografija. [6121PX022] (Dailė)

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

VDA-447-Tekstilės menas ir medijos [6121PX027] (Dailė)

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

VDA-446-Tekstilės menas ir dizainas [6121PX029] (Dailė)

Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-27 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 28-29 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 29 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. liepos 2 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-28, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-27 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 28-29 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 29 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. liepos 2 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-28, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta

nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-27 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 28-29 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 29 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. liepos 2 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-28, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Keramika (dailė, 3 gr.) (1231)

VDA-439-Keramika [6121PX018] (Dailė)

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

VDA-448-4D meno objektai; Specializacijos: stiklas, skulptūra,
keramika. [6121PX024] (Dailė)

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

VDA-441-Metalo menas ir juvelyrika [6121PX020] (Dailė)

Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-27 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 28-29 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 29 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. liepos 2 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-28, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-27 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 28-29 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 29 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. liepos 2 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-28, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-27 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 28-29 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 29 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. liepos 2 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-28, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
VDA-443-Skulptūra [6121PX023] (Dailė)

Skulptūra (dailė, 4 gr.) (1241)
VDA-444-Skulptūra; Specializacija - taikomoji skulptūra.
[6121PX023] (Dailė)

VDA-427-Dizainas [6121PX013] (Dizainas)

Dizainas (dizainas 1 gr.) (1251)

VDA-428-Dizainas [6121PX013] (Dizainas)

VDA-429-Dizainas; Specializacija - baldų dizainas. [6121PX013]
(Dizainas)

Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-27 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 28-29 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 29 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. liepos 2 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-22, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-21 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 22-23 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 25 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. birželio 28 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai

2021-06-15, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Mados dizainas (dizainas 2 gr.)
(1261)

VDA-440-Mados dizainas [6121PX019] (Dizainas)

VDA-432-Grafinis dizainas [6121PX016] (Dizainas)

Grafinis dizainas (dizainas 3 gr.)
(1271)

VDA-433-Grafinis dizainas [6121PX016] (Dizainas)

VDA-434-Grafinis dizainas; Specializacija - multimedijų
dizainas. [6121PX016] (Dizainas)

VDA-435-Interjero dizainas [6121PX017] (Dizainas)

Interjero dizainas (dizainas 4 gr.)
(1281)

VDA-436-Interjero dizainas [6121PX017] (Dizainas)

VDA-437-Interjero dizainas; Specializacija - laivo interjero
dizainas. [6121PX017] (Dizainas)

Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-14 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 15-17 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 18 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. birželio 21 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-15, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-14 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 15-17 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 18 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. birželio 21 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-15, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-14 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 15-17 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 18 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. birželio 21 d. Stojamojo egzamino

reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-21, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Animacija (1291)

Fotografija ir medijų menas (1292)

VDA-419-Animacija [6121PX011] (Medijų menas)

VDA-430-Fotografija ir medijos menas [6121PX014] (Medijų
menas)

VDA-425-Dailės ir interjero restauravimas; Specializacijos:
meninių baldų restauravimas, metalo dirbinių restauravimas.
[6121PX012] (Meno objektų restauravimas)
Dailės ir interjero restauravimas
(1296)

VDA-424-Dailės ir interjero restauravimas; Specializacijos:
molbertinės tapybos restauravimas, sieninės tapybos
restauravimas, skulptūros restauravimas, tekstilės restauravimas.
[6121PX012] (Meno objektų restauravimas)

Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-20 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 21-23 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 25 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. birželio 28 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-21, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-20 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 21-23 d. Kvietimas stojamajam
pokalbiui - 2021 m. birželio 25 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. birželio 28 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-06-28, 08:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Atlikus registraciją Bendrojo priėmimo informacinėje
sistemoje (BPIS), 1-2 dienų bėgyje jums bus atsiųsta
nuoroda, kur privalote įkelti savo Kūrybinių darbų
aplanką.
Kūrybinių darbų aplanko teikimas vertinimui - 2021
birželio 1-27 d. Kūrybinių darbų aplanko vertinimas 2021 m. birželio 28-29 d. Kvietimas stojamajam

pokalbiui - 2021 m. birželio 29 d. Stojamasis pokalbis nuo 2021 m. liepos 1 d. Stojamojo egzamino
reikalavimai - https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalaurostudijos/reikalavimai
2021-07-07, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Akordeonas (1301)

Choro dirigavimas (1302)

Dainavimas (1303)

VDU-298-Atlikimo menas; Akordeonas [6121PX031] (Muzika)

VDU-299-Atlikimo menas; Choro dirigavimas [6121PX031]
(Muzika)

VDU-300-Atlikimo menas; Dainavimas [6121PX031] (Muzika)

Stojantieji pirmą egzamino dalį (grojimas pasirinktu
instrumentu) turės nufilmuoti iki egzamino pradžios ir
vaizdo įrašų bylas įkelti į Universiteto bylų saugyklos
paskyrą (prisijungimo nuoroda stojančiajam bus atsiųsta
po prašymo pateikimo). Pageidaujama, kad įrašus
stojantieji įkeltų ne vėliau kaip liepos 5 d. Stojamųjų
egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie stojamojo
egzamino vykdymo tvarką skelbiama universiteto
svetainėje adresu: https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-07-07, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojantieji pirmą egzamino dalį (grojimas pasirinktu
instrumentu) turės nufilmuoti iki egzamino pradžios ir
vaizdo įrašų bylas įkelti į Universiteto bylų saugyklos
paskyrą (prisijungimo nuoroda stojančiajam bus atsiųsta
po prašymo pateikimo). Pageidaujama, kad įrašus
stojantieji įkeltų ne vėliau kaip liepos 5 d. Stojamųjų
egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie stojamojo
egzamino vykdymo tvarką skelbiama universiteto
svetainėje adresu: https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-07-07, 12:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojantieji pirmą egzamino dalį (dainavimas) turės
nufilmuoti iki egzamino pradžios ir vaizdo įrašų bylas
įkelti į Universiteto bylų saugyklos paskyrą
(prisijungimo nuoroda stojančiajam bus atsiųsta po
prašymo pateikimo). Pageidaujama, kad įrašus stojantieji
įkeltų ne vėliau kaip liepos 5 d. Stojamųjų egzaminų
tvarkaraštis ir informacija apie stojamojo egzamino
vykdymo tvarką skelbiama universiteto svetainėje
adresu: https://www.vdu.lt/stojamieji.

2021-07-07, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Džiazas (1304)

Fortepijonas (1305)

Styginiai instrumentai (1306)

VDU-301-Atlikimo menas; Džiazas [6121PX031] (Muzika)

VDU-302-Atlikimo menas; Fortepijonas [6121PX031] (Muzika)

VDU-304-Atlikimo menas; Styginiai instrumentai [6121PX031]
(Muzika)

Stojantieji pirmą egzamino dalį (grojimas pasirinktu
muzikos instrumentu arba dainavimas) turės nufilmuoti
iki egzamino pradžios ir vaizdo įrašų bylas įkelti į
Universiteto bylų saugyklos paskyrą (prisijungimo
nuoroda stojančiajam bus atsiųsta po prašymo
pateikimo). Pageidaujama, kad įrašus stojantieji įkeltų ne
vėliau kaip liepos 5 d. Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis
ir informacija apie stojamojo egzamino vykdymo tvarką
skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-07-07, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojantieji pirmą egzamino dalį (grojimas pasirinktu
muzikos instrumentu) turės nufilmuoti iki egzamino
pradžios ir vaizdo įrašų bylas įkelti į Universiteto bylų
saugyklos paskyrą (prisijungimo nuoroda stojančiajam
bus atsiųsta po prašymo pateikimo). Pageidaujama, kad
įrašus stojantieji įkeltų ne vėliau kaip liepos 5 d.
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-07-07, 15:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojantieji pirmą egzamino dalį (grojimas pasirinktu
muzikos instrumentu) turės nufilmuoti iki egzamino
pradžios ir vaizdo įrašų bylas įkelti į Universiteto bylų
saugyklos paskyrą (prisijungimo nuoroda stojančiajam
bus atsiųsta po prašymo pateikimo). Pageidaujama, kad
įrašus stojantieji įkeltų ne vėliau kaip liepos 5 d.
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.

2021-07-07, 16:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Pučiamieji ir mušamieji
instrumentai (1307)

VDU-303-Atlikimo menas; Pučiamieji ir mušamieji instrumentai
[6121PX031] (Muzika)

Fotografavimas duota tema (1311)

VDU-297-Naujųjų medijų menas; Galimybė įgyti papildomų
žinių renkantis vienas iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti
pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė
gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121PX034] (Medijų menas)

Paskirtos temos interpretacijos
kadruotėje (1312)

VDU-297-Naujųjų medijų menas; Galimybė įgyti papildomų
žinių renkantis vienas iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti
pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė
gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121PX034] (Medijų menas)

Motyvacinis pokalbis ir Kūrybinio
aplanko vertinimas (1313)

VDU-297-Naujųjų medijų menas; Galimybė įgyti papildomų
žinių renkantis vienas iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti
pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė
gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121PX034] (Medijų menas)

Gebėjimų testas (Muzikos
produkcija) (1321)

VDU-296-Muzikos produkcija; Studijos vyksta anglų kalba,
studijų trukmė 3,5 metų; galimybė įgyti papildomų žinių
renkantis vienas iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti pedagogo

Stojantieji pirmą egzamino dalį (grojimas pasirinktu
muzikos instrumentu) turės nufilmuoti iki egzamino
pradžios ir vaizdo įrašų bylas įkelti į Universiteto bylų
saugyklos paskyrą (prisijungimo nuoroda stojančiajam
bus atsiųsta po prašymo pateikimo). Pageidaujama, kad
įrašus stojantieji įkeltų ne vėliau kaip liepos 5 d.
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-07-08, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Egzamino dalies trukmė - 5 valandos. Stojamųjų
egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie stojamojo
egzamino vykdymo tvarką skelbiama universiteto
svetainėje adresu: https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-07-08, 15:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-07-09,10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojančiajam bus paskirtas tikslus motyvacinio pokalbio
laikas. Esant dideliam stojančiųjų skaičių, dalis
motyvacinių pokalbių gali būti paskirti liepos 10 d.
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-07-07, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas

kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU
studijų fondo stipendiją [6121PX033] (Muzika)

Motyvacinis pokalbis ir Stojančiojo
kūrybos aplanko vertinimas
(Muzikos produkcija) (1322)

VDU-296-Muzikos produkcija; Studijos vyksta anglų kalba,
studijų trukmė 3,5 metų; galimybė įgyti papildomų žinių
renkantis vienas iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti pedagogo
kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU
studijų fondo stipendiją [6121PX033] (Muzika)

Teologijos motyvacinis pokalbis
(1341)

VDU-292-Katalikų teologija; Studijuojant sudaroma galimybė
įgyti papildomų žinių renkantis vienas iš 45 gretutinių studijų
programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas
– galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121NX046]
(Teologija)

Katalikų kunigo rekomendacija
(1342)

VDU-292-Katalikų teologija; Studijuojant sudaroma galimybė
įgyti papildomų žinių renkantis vienas iš 45 gretutinių studijų
programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas
– galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121NX046]
(Teologija)

Tarties vertinimas (1361)

VDU-331-Specialioji pedagoginė pagalba; Logopedija; galimybė
pasirinkti gilinamąją specializaciją: autizmo spektro sutrikimai,
surdopedagogika, tiflopedagogika; įstojusiems į VF studijų vietas
bus skiriama 300 Eurų stipendija, įstojusiems į VNF vietas –
galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121MX067]
(Pedagogika)

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-07-07, 13:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojančiajam bus paskirtas tikslus motyvacinio pokalbio
laikas. Esant dideliam skaičiui stojančiųjų, dalis
motyvacinių pokalbių gali būti paskirti liepos 8 d.
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
2021-08-02, 12:00 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.
2021-08-02, 18:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Kunigo rekomendacija turi būti siunčiama registruotu
paštu adresu VDU Studijų informacijos centras, S.
Daukanto g. 27-310, LT-44244 Kaunas arba skenuota
kopija el. paštu vdu@vdu.lt. Stojantieji, nepateikę
rekomendacijos iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. arba pateikę
neigiamą rekomendaciją, konkurse nedalyvauja.
Stojantieji taip pat privalo dalyvauti Teologijos
programos motyvaciniame pokalbyje, kuris vyks
rugpjūčio 2 d. 12 val.
2021-07-29, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama

VDU-252-Specialioji pedagoginė pagalba; Logopedija; galimybė
pasirinkti gilinamąją specializaciją: autizmo spektro sutrikimai,
surdopedagogika, tiflopedagogika; įstojusiems į VF studijų vietas
bus skiriama 300 Eurų stipendija, įstojusiems į VNF vietas –
galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121MX067]
(Pedagogika)

universiteto
svetainėje
https://www.vdu.lt/stojamieji.

adresu:

2021-07-29, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Dailė (mokomojo dalyko
pedagogika) (1352)

VDU-327-Mokomojo dalyko pedagogika; Dailės pedagogika
(Vilniuje; įstojusiems į VF studijų vietas bus skiriama 300 Eurų
stipendija, įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU
studijų fondo stipendiją) [6121MX062] (Pedagogika)

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
Konsultacijos vyks 2021 birželio 17 d. 17 val. ir 2021
liepos 8 d. 17 val. Registracija el. paštu
daiva.zitkeviciene@vdu.lt
2021-07-30, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Muzika (mokomojo dalyko
pedagogika) (1351)

Šokis ir teatras (mokomojo dalyko
pedagogika) (1353)

VDU-322-Mokomojo dalyko pedagogika; Muzikos pedagogika
(Vilniuje; įstojusiems į VF studijų vietas bus skiriama 300 Eurų
stipendija, įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU
studijų fondo stipendiją) [6121MX062] (Pedagogika)

VDU-328-Mokomojo dalyko pedagogika; Šokio ir teatro
pedagogika (Kaune; įstojusiems į VF studijų vietas bus skiriama
300 Eurų stipendija, įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti
VDU studijų fondo stipendiją) [6121MX062] (Pedagogika)

Stojantieji stojamąjį egzaminą gali rinktis laikyti ir liepos
26 d. 10 val. Visa informacija bus suteikta elektroniniu
paštu, stojančiajam į savo prašymą įtraukus Mokomojo
dalyko pedagogikos specializaciją Muzikos pedagogika.
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama
universiteto
svetainėje
adresu:
https://www.vdu.lt/stojamieji.
Konsultacijos apie stojamojo egzamino laikymą vyks
2021 birželio 15 d. 17 val. ir 2021 liepos 13 d. 17 val.
Registracija el. paštu daiva.zitkeviciene@vdu.lt
2021-07-27, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis ir informacija apie
stojamojo egzamino vykdymo tvarką skelbiama

universiteto
svetainėje
https://www.vdu.lt/stojamieji.

VK-1198-Populiarioji muzika; Anglų kalba [6531PX015]
(Muzika)

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai
(1701)
VK-1197-Populiarioji muzika; Vokalas; Gitara; Bosinė gitara;
Mušamieji instrumentai; Fortepijonas; Saksofonai; Trimitas;
Trombonas; Smuikas; Kontrabosas; Elektroninė muzika
[6531PX015] (Muzika)

Šokio gebėjimai ir įgūdžiai,
muzikiniai gebėjimai (1702)

VK-1196-Šokio pedagogika [6531MX005] (Pedagogika)

adresu:

Konsultacijos vyks 2021 birželio 17 d. 16 val. ir 2021
liepos 8 d. 16 val. Registracija el. paštu
daiva.zitkeviciene@vdu.lt
2021-07-07, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-07-08, 09:00 val.
VK, aud.: P-24
2021-07-09, 09:00 val.
VK, aud.: P-24
KONSULTACIJOS vyks egzamino dieną iki jo pradžios
likus valandai toje pačioje auditorijoje: * 2021-07-07,
10:00 val., nuotoliniu būdu. * 2021-07-08, 9:00 val., P24 aud. * 2021-07-09, 9 val., P-24 aud. ** 2021-08-16
d., 9:00 val., nuotoliniu būdu (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.
2021-06-29, 09:00 val.
VK, aud.: 114
2021-06-30, 09:00 val.
VK, aud.: 114
KONSULTACIJOS vyks egzamino dieną iki jo pradžios
likus valandai toje pačioje auditorijoje: * 2021-06-29,
9:00 val., 114 aud. * 2021-06-30, 9:00 val., 114 aud. **
2021-08-16, 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
koncertmeisterį.

Anglų kalbos egzaminas (2001)

LCC-108-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-109-Evangeliškoji teologija; Programa vykdoma anglų
kalba. Studentai turi galimybę pasirinkti gretutines studijas.
[6121NX006] (Teologija)
LCC-110-Psichologija; Programa vykdoma anglų kalba.
Studentai turi galimybę pasirinkti gretutines studijas.
[6121JX009] (Psichologija)
LCC-111-Šiuolaikinė komunikacija; Programa vykdoma anglų
kalba. Studentai turi galimybę pasirinkti gretutines studijas.
[6121JX010] (Komunikacija)
LCC-112-Tarptautinio verslo administravimas; Programa
vykdoma anglų kalba. Studentai turi galimybę pasirinkti
gretutines studijas. [6121LX005] (Verslas)
LCC-113-Tarptautinių santykių ir vystymo studijos; Programa
vykdoma anglų kalba. Studentai turi galimybę pasirinkti
gretutines studijas. [6121JX011] (Politikos mokslai)

KK-1057-Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas;
Specializacija: Meninių baldų konservavimas ir restauravimas
[6531PX024] (Meno objektų restauravimas)

Tapyba ir kompozicija (2401)

KK-1099-Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas;
Specializacijos: Dekoratyvinio stiklo plastika; Dekoratyvinės
keramikos plastika; Odos dirbinių plastika; Dekoratyvinė tekstilė.
[6531PX018] (Dailė)

ir

avalynę.

Kolegija

skiria

2021-08-02, 18:00 val.
Nuotolinis egzaminas

Papildoma informacija: https://lcc.lt/assets/englishrequirements-2021.pdf
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su LCC
Priėmimo skyriumi el. paštu admission@lcc.lt arba
telefonu 8 46 310 460.

2021-07-12, 10:00 val.
KK, aud.: 104, 203, 301, 305, 306, 307, 310
2021-07-13, 10:00 val.
KK, aud.: 104, 203, 301, 305, 306, 307, 310

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.
2021-07-21, 10:00 val.
KTU, aud.: SHMMF208
Gebėjimų testas (Muzikos
technologijos) (3001)

KTU-57-Muzikos technologijos; 3 metų programa [6121PX030]
(Muzika)

Motyvacinis pokalbis (Muzikos
technologijos) (3002)

KTU-57-Muzikos technologijos; 3 metų programa [6121PX030]
(Muzika)

Manualinių gebėjimų patikrinimas
(2402)

KK-1058-Dantų technologija [6531GX043] (Burnos priežiūra)

Manualinių gebėjimų patikrinimas
(3401)

Fizinio pajėgumo testas (4001)

UK-1380-Dantų technologija; Dantų technologija [6531GX026]
(Burnos priežiūra)

VILNIUS TECH-161-Orlaivių pilotavimas; Lėktuvai (lietuvių ir
anglų k.) [6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

Konsultacijos vyks nuotoliniu būdu: Gegužės 17 d. 15
val., Birželio 21 d. 15 val., Liepos 12 d. 15 val. Daugiau
info: vytautas.kederys@ktu.lt
2021-07-21, 13:00 val.
KTU, aud.: SHMMF208
Konsultacijos vyks nuotoliniu būdu: Gegužės 17 d. 15
val., Birželio 21 d. 15 val., Liepos 12 d. 15 val. Daugiau
info: vytautas.kederys@ktu.lt
2021-06-30, 09:00 val.
KK, aud.: DA
2021-06-30, 12:00 val.
KK, aud.: DA
2021-06-30, 15:00 val.
KK, aud.: DA
SANTRUMPOS: KK - Kauno kolegija; DA – Didžioji
auditorija.
2021-06-29, 09:00 val.
UK, aud.: Dantų tech.
2021-06-29, 12:00 val.
UK, aud.: Dantų tech.
2021-06-29, 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
2021-07-12, 09:00 val.
VILNIUS TECH, aud.: SS28

VILNIUS TECH-162-Orlaivių pilotavimas; Sraigtasparniai
(lietuvių ir anglų k.) [6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

VILNIUS TECH -161-Orlaivių pilotavimas; Lėktuvai (lietuvių
ir anglų k.) [6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

Profesinio tinkamumo testas (4002)

VILNIUS TECH -162-Orlaivių pilotavimas; Sraigtasparniai
(lietuvių ir anglų k.) [6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)

VILNIUS TECH -163-Skrydžių valdymas; Specializacijos:
Skrydžių valdymas, Aviacijos procesų inžinerija (lietuvių ir anglų
k.) [6011EX002] (Aeronautikos inžinerija)

VILNIUS TECH -161-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)

VILNIUS TECH -162-Orlaivių pilotavimas; Sraigtasparniai
(lietuvių ir anglų k.) [6011EX001] (Aeronautikos inžinerija)
VILNIUS TECH -163-Skrydžių valdymas; Specializacijos:
Skrydžių valdymas, Aviacijos procesų inžinerija. Lietuvių ir
anglų k. [6011EX002] (Aeronautikos inžinerija)

Stojant į Orlaivių pilotavimo studijų programą privaloma
turėti 1-os klasės sveikatos pažymėjimą. Sveikatos
pažymėjimą pateikti iki 2021-08-02. Dėl sveikatos
pažymėjimo teirautis Vilniaus miesto klinikinėje
ligoninėje, Antakalnio g. 124, 04 kab., tel. (8 5) 274
3842.
2021-07-13, 09:00 val.
VILNIUS TECH, aud.: 204a
2021-07-14, 09:00 val.
VILNIUS TECH, aud.: 204a
2021-07-15, 09:00 val.
VILNIUS TECH, aud.: 204a
2021-07-19, 09:00 val.
VILNIUS TECH, aud.: 204a
2021-07-20, 09:00 val.
VILNIUS TECH, aud.: 204a
2021-07-21, 09:00 val.
VILNIUS TECH, aud.: 204a
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 2021-08-02. Dėl sveikatos
pažymėjimo teirautis ir registruotis Vilniaus miesto
klinikinėje ligoninėje, Antakalnio g. 124, 04 kab., tel. (8
5) 274 3842.
2021-08-02, 12:00 val.
VILNIUS TECH, aud.: 204a
Sveikatos pažymėjimą pateikti iki 2021-08-02. Dėl
sveikatos pažymėjimo teirautis ir registruotis VšĮ
Antakalnio poliklinika, Antakalnio 59, Vilnius, 122
kabinetas Tel. +370 676 01314; +370 (5) 246 2567
2021-08-02, 12:00 val.
VILNIUS TECH, aud.: 204a

Kiekybinė ekonomika (5001)

VU-510-Kiekybinė ekonomika; (studijos vykdomos anglų k.)
[6121JX074] (Ekonomika)

Sveikatos pažymėjimą pateikti iki 2021-08-02. Dėl
sveikatos pažymėjimo teirautis ir registruotis VšĮ
Antakalnio poliklinika, Antakalnio 59, Vilnius, 122
kabinetas Tel. +370 676 01314; +370 (5) 246 2567
2021-07-02, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-07-02, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-07-02, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-07-02, 13:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-07-02, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-07-02, 15:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-08-02, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-08-02, 10:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-08-02, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-08-02, 13:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-08-02, 14:00 val.
Nuotolinis egzaminas
2021-08-02, 15:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Egzaminas vyks nuotoliniu būdu per programą „MS
Teams“. Komisija prisijungimo instrukcijas atsiųs iš
anksto elektroniniu paštu.

Karo medicinos ekspertizės
komisijos pažyma (9001)

LKA-61-Gynybos technologijų vadyba; Studijos vykdomos
derinant universitetinių studijų ir karinio rengimo programas.
[6121LX004] (Vadyba)
LKA-60-Nacionalinis saugumas ir gynyba; Studijos vykdomos
derinant universitetinių studijų ir karinio rengimo programas.
[6121JX002] (Visuomenės saugumas)

2021-08-05, 12:00 val.
LKA, aud.: LKAPK
Siuntimą į Karo medicinos ekspertizės komisiją gausite
po Motyvacinio pokalbio. Rezultatai bus įvesti į BPIS.

Motyvacinis pokalbis (9002)

LKA-59-Tarptautiniai santykiai; Studijos vykdomos derinant
universitetinių studijų ir karinio rengimo programas.
[6121JX001] (Politikos mokslai)
LKA-61-Gynybos technologijų vadyba; Studijos vykdomos
derinant universitetinių studijų ir karinio rengimo programas.
[6121LX004] (Vadyba)
LKA-60-Nacionalinis saugumas ir gynyba; Studijos vykdomos
derinant universitetinių studijų ir karinio rengimo programas.
[6121JX002] (Visuomenės saugumas)
LKA-59-Tarptautiniai santykiai; Studijos vykdomos derinant
universitetinių studijų ir karinio rengimo programas.
[6121JX001] (Politikos mokslai)

2021-08-05, 12:00 val.
LKA, aud.: LKAPK
Registracija į motyvacinį pokalbį telefonu +370 682
31072 arba el. paštu lka.atranka@mil.lt. Daugiau
informacijos: https://www.lka.lt/nuolatines-bakalaurostudijos/ Jūsų testo rezultatai bus įvesti į BPIS.

