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2018 METŲ PRIĖMIMO Į VDA PROFESINES STUDIJAS,
SUTEIKIANČIAS PEDAGOGO KVALIFIKACIJĄ,
TAISYKLĖS*

(*taisyklės gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į naujai priimtus
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus)

Studijų programa Pedagoginės studijos
Studijų forma – nuolatinė (dieninė - sesijomis)
Studijų trukmė – 1,5 metų
Studijų pradžia – 2018 m. rugsėjo 1d., pabaiga – 2020 m. sausio mėn.
Visų studijų kaina (jei studijuojama savo lėšomis) – 2.000 Eur (mokama už kiekvieną semestrą atskirai)
Profesinių Pedagoginių studijų programos tikslas – rengti pedagogus, gebančius taikyti edukacines žinias
pedagoginėje praktikoje ir savarankiškai plėtoti turimas žinias; gebančius atlikti pedagoginės veiklos
tobulinimo tyrimus ir jais remtis nuolat besikeičiančioje edukacinėje aplinkoje; gebančius dirbti dailės ir
technologijų dalykų mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo
lavinimo pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose, taip pat dirbti pagal neformaliojo ugdymo
programas; dirbti profesinėse mokyklose.
Studijuoti gali dailės, dizaino, medijų meno, architektūros, meno objektų restauravimo, menotyros studijų
krypčių bakalauro laipsnį turintys VDA absolventai bei kitų aukštųjų mokyklų absolventai, taip pat dailės
ir dizaino krypčių profesijos bakalauro laipsnį turintys kolegijų absolventai.
1. Priėmimo į studijas tvarka
Priėmimas vyksta konkurso tvarka.
Stojamieji egzaminai. Konkursinį balą stojant į profesinių Pedagoginių studijų programą sudaro:
1. Profesijos bakalauro, bakalauro studijų vidurkis (Bv)
2. Profesijos bakalauro, bakalauro studijų baigiamojo darbo pažymys (Bp)
Σ – konkursinis balas
Σ = Bv + Bp
Bv koeficientas – 0,6
Bp koeficientas – 0,4
2. Priėmimo vykdymas
Dokumentai priimami Vilniaus fakultete 2018-06-15 – 2018-06-21 (nuo 10 iki 16 val.).
Komisijos posėdis vyksta 2018-06-27.
Apeliacijas dėl stojamojo egzamino vertinimo rezultatų priėmimo komisija priima tik vieną dieną po
rezultatų paskelbimo ir jas nagrinėja pagal stojančiojo motyvuotą pareiškimą.
Apeliacijos dėl stojamojo egzamino rezultatų išnagrinėjamos ir skelbiamos 2018-06-29.
Pakviestųjų sąrašas skelbiamas 2018-06-30.
Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas Vilniaus fakultete (Maironio g. 6) 2018-08-31.
3. Reikalingi dokumentai
Paduodant dokumentus
Pasirašant studijų sutartį
Prašymas stoti į VDA profesines Pedagogines Pirmos pakopos studijų baigimo diplomo ir jo
studijas.
priedėlio (priedo) notaro ar VDA rektoriaus
įgalioto asmens patvirtintas kopijas (originalą
parodyti) pateikia tie kviečiamieji, kurie baigė

pirmos pakopos studijas ne VDA (VDA
absolventams patvirtintų kopijų pristatyti
nereikia).
Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija.

1 fotonuotrauka (3x4 cm).
Pirmos pakopos studijų baigimo diplomo ir jo
priedėlio (priedo) kopijos (originalą parodyti).
Paso asmens duomenų puslapio arba asmens Antrosios pakopos studijų baigimo diplomo ir
tapatybės kortelės kopija (originalą parodyti).
jo priedėlio (priedo) notaro ar VDA rektoriaus
įgalioto asmens patvirtintas kopijas (originalą
parodyti) pateikia, jei yra baigtos antrosios
pakopos studijos, tie kviečiamieji, kurie baigė
antros pakopos studijas ne VDA (VDA
absolventams patvirtintų kopijų pristatyti
nereikia).
Stojamosios studijų įmokos (15 Eur) kvito
kopija.
Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą,
jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta
pačia pavarde, kopija (originalą parodyti).
Antrosios pakopos studijų baigimo diplomo ir
jo priedėlio (priedo) kopijos pateikiamos, jeigu
yra baigtos antrosios pakopos studijos
(originalą parodyti).
4. Stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio sąskaitos rekvizitai
Stojamosios (už prašymo pateikimą ir dokumentų tvarkymą) įmokos dydis 15 Eur, koregavimo mokestis
(mokama už pakartotinį dokumentų pateikimą ar prašymo koregavimą) – 8 Eur, registracijos mokestis
(mokama pasirašant studijų sutartį) – 22 Eur. Įmokos negrąžinamos.
Stojamoji įmoka, koregavimo ir registracijos mokesčiai, įmokėti ne į Vilniaus dailės akademijos sąskaitą,
neįskaitomi.
Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:
gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – stojamoji įmoka/koregavimo mokestis/registracijos
mokestis;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 8, 15, 22 Eur.
5. Kita informacija
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima VDA rektoriaus įsakymu paskirta
Priėmimo komisija.
Priėmimo komisijos adresas ir telefonas Vilniuje – Maironio g. 6, kab. 123, tel. (85) 210 5430.

