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* Taisyklės gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į naujus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos teisės aktus
** Priėmimo datos gali keistis atsižvelgiant į LR Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės nutarimus dėl karantino.
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BAKALAURO IR VIENTISOSIOS STUDIJOS
1. Studijų programos.

Valstybinis
Studijų programa
kodas

6011PX001
6121PX015
6121PX018
6121PX021

Architektūra
Grafika
Keramika
Įvietintas menas
(Monumentalioji
dailė)

6121PX022

Scenografija

6121PX023
6121PX028

Skulptūra
Tapyba
Tekstilės menas ir
dizainas
Dizainas
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Mados dizainas
Animacija
Fotografija ir
medijos menas
Dailės ir interjero
restauravimas
Dailėtyra ir
kuratorystė

6121PX029
6121PX013
6121PX016
6121PX017
6121PX019
6121PX011
6121PX014
6121PX012
6121NX009
6011PX001

Architektūra

6121PX024

4 D meno objektai

6121PX025

6121PX028
6121PX013
6121PX016
6121PX017

Taikomoji grafika
Tekstilės menas ir
medijos
Tapyba
Dizainas
Grafinis dizainas
Interjero dizainas

6121PX016

Grafinis dizainas

6121PX017

Interjero dizainas

6121PX027

Specializacija

Mokymosi
forma ir
trukmė
(m.)
Nuolatinės
studijos

Suteikiama kvalifikacija

VILNIAUS FAKULTETAS
5
4
4
4
freska-mozaika

Menų magistras
Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras

vitražas

4

Menų bakalauras

kino ir medijų
scenografija

4

Menų bakalauras

4
4

Menų bakalauras
Menų bakalauras

4

Menų bakalauras

4
4
4
4
4

Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras

4

Menų bakalauras

4

Menų bakalauras, restauratorius

4

Humanitarinių mokslų
bakalauras

KAUNO FAKULTETAS
5
stiklas
4
skulptūra
4
keramika
4
4

Menų magistras
Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras

4

Menų bakalauras

4
4
4
4
KLAIPĖDOS FAKULTETAS
multimedijų
4
dizainas
laivo interjero
4
dizainas

Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras
Menų bakalauras
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TELŠIŲ FAKULTETAS
6121PX020
6121PX023

Metalo menas ir
juvelyrika
Skulptūra

6121PX012

Dailės ir interjero
restauravimas

6121PX013

Dizainas

taikomoji skulptūra
meninių baldų
restauravimas
metalo dirbinių
restauravimas
gaminio dizainas
baldų dizainas
mados dizainas

4

Menų bakalauras

4

Menų bakalauras

4

Menų bakalauras, restauratorius

4

Menų bakalauras

2. Minimalūs priėmimo rodikliai.
Mažiausią stojamąjį konkursinį balą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2020 m. vasario 4 d. Nr. V-148 įsakymas „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo
stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir
pretenduojantiems į studijų stipendijas 2020 metais nustatymo“.
Mažiausias stojamasis (konkursinis) balas į Vilniaus dailės akademijos pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų programas – 5,4. Šis rodiklis netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo
brandos egzaminų dėl ligų.
Minimalius rodiklius stojantiesiems reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-147 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019
metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų
minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo:
 2019 metais ir vėlesniais metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje minimalus
rodiklis stojant į menų studijų krypčių grupės programas yra išlaikyti du valstybiniai
brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos (pretenduojant į kitų
studijų krypčių grupių programas, reikalingas ir matematikos valstybinis brandos
egzaminas), ir penkių geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris,
suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7. Vidurkis skaičiuojamas iš
šių privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji kalba (baltarusių arba
lenkų, arba rusų, arba vokiečių), užsienio kalba, matematika, istorija arba geografija, arba
integruotas istorijos ir geografijos kursas, biologija arba fizika, arba chemija, arba
integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų
programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto
ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas,
bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties
(sporto) programos dalykas.
Šie rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių
institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas,
atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų.
 įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2018 m. minimalus rodiklis stojantiesiems į valstybės
finansuojamas studijų vietas yra išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių
kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos (matematikos egzamino nereikalaujama
stojant į menų studijų krypčių grupės programas, tačiau, stojant į humanitarinių mokslų
krypčių grupės programas, egzaminas turi būti išlaikytas ne žemesniu nei patenkinamu
pasiekimų lygmeniu) arba minimalūs rodikliai, kurie taikomi vidurinį išsilavinimą
įgijusiems 2019 m. ir vėlesniais metais (imamas stojančiajam palankesnis variantas);
 įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2016 – 2017 m. minimalus rodiklis stojantiesiems į
valstybės finansuojamas studijų vietas yra išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai –
lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos (šio egzamino nereikalaujama
stojant į menų studijų programas);
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įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2015 m. minimalus rodiklis stojantiesiems į valstybės
finansuojamas studijų vietas yra išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių
kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos;
įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2014 m. ir anksčiau minimalus rodiklis stojantiesiems į
valstybės finansuojamas studijų vietas yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Stojantieji, nelaikę numatytų stojamųjų egzaminų arba jų neišlaikę, toliau konkurse į studijų
programą nedalyvauja.
3. Konkursinių eilių sudarymo principai.
3.1. Brandos atestato dalykai.
Stojant į dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo krypčių studijų programas,
brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, konkursinis balas yra stojamojo
egzamino įvertinimas. Stojant į architektūros krypties studijų programas, konkursinį balą sudaro:
stojamojo egzamino perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,5, matematikos
bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų perskaičiuotų įvertinimų, padaugintų iš svertinio
koeficiento 0,2 ir bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, brandos egzamino arba
metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,1, sandaugų
suma.
Stojant į menotyros krypties studijų programas konkursinį balą sudaro: lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzamino perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,4,
istorijos arba geografijos, arba matematikos, arba informacinių technologijų brandos egzamino arba
metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,2, bet kurio
dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuoto
įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,2, užsienio kalbos brandos egzamino arba metinio
(galutinio) perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,2, sandaugų suma.
Pirmojo (pagrindinio) dalyko imamas tik brandos egzamino įvertinimas, jeigu jo nėra, ši
konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui. Metiniai pažymiai perskaičiuojami švietimo, mokslo
ir sporto ministro įsakymu nustatyta tvarka. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos
egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai
pažymiai.
Studijų programa

Architektūra

Animacija
Dailės ir interjero
restauravimas
Dizainas
Fotografija ir medijos menas
Grafika
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Keramika

Specializacija

Konkursiniai dalykai

VILNIAUS FAKULTETAS
stojamasis egzaminas
matematika
bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais 1
lietuvių kalba ir literatūra

stojamasis egzaminas

Svertiniai
koeficientai
0,5
0,2
0,1
0,2

1,0

Šiuo dalyku gali būti laikomas bet kuris dalykas iš brandos atestato, kurio einamaisiais metais organizuojamas brandos
egzaminas, tačiau jis neturi sutapti su kitais dalykais.
1

4

Studijų programa
Mados dizainas
Įvietintas menas
(Monumentalioji dailė)
Scenografija

Specializacija

Konkursiniai dalykai

Svertiniai
koeficientai

freska-mozaika
vitražas
kino ir medijų
scenografija

Skulptūra
Tapyba
Tekstilės menas ir dizainas

Dailėtyra ir kuratorystė

Architektūra

lietuvių kalba ir literatūra
istorija arba geografija, arba
matematika, arba informacinės
technologijos
bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais1
užsienio kalba
KAUNO FAKULTETAS
stojamasis egzaminas
matematika
bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais1
lietuvių k. ir literatūra

0,4
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,1
0,2

Dizainas
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
4D meno objektai

skulptūra
stiklas
keramika

stojamasis egzaminas

1,0

Taikomoji grafika
Tekstilės menas ir medijos
Tapyba
KLAIPĖDOS FAKULTETAS
Grafinis dizainas
stojamasis egzaminas

1,0

Interjero dizainas

Dizainas

TELŠIŲ FAKULTETAS
gaminio dizainas
baldų dizainas
mados dizainas

Metalo menas ir juvelyrika
Dailės ir interjero
restauravimas
Skulptūra

meninių baldų
restauravimas
metalo dirbinių
restauravimas
taikomoji skulptūra

stojamasis egzaminas

1,0

Šiuo dalyku gali būti laikomas bet kuris dalykas iš brandos atestato, kurio einamaisiais metais organizuojamas brandos
egzaminas, tačiau jis neturi sutapti su kitais dalykais.
1
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3.2. Papildomi balai už olimpiadų, konkursų laimėjimus ir kitus pasiekimus:
 asmenims, stojantiems į visų studijų krypčių grupių programas – tarptautinių olimpiadų,
konkursų, nurodytų šių taisyklių 1 priede, prizinių vietų laimėtojams pridedama: už aukso
medalį – 2,5 balo, už sidabro medalį – 1,5 balo, už bronzos – 1 balą; šalies olimpiadų ir
konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedama: už I vietą – 1,5 balo, už II vietą – 1 balą,
už III vietą – 0,5 balo (vertinami tik 10 –12 (gimnazijos II–IV) klasių olimpiadų ar konkursų
laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik
vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami). Mokiniams,
įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2020 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas
ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į
Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą;
 asmenims, stojantiems į universitetinių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo
srities profesinio mokymo programas su pagyrimu, pridedamas 1 balas;
 asmenims, stojantiems į visų studijų krypčių grupių programas, baigusiems bazinius karinius
mokymus arba privalomąją karo tarnybą, prie konkursinio balo pridedama po 0,5 balo;
 asmenims, už pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbą gavusiems ne žemesnį nei 9
įvertinimą, pridedama 0,25 balo;
 asmenims, dalyvavusiems tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri
buvo ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri buvo ne
trumpesnė nei 6 mėnesiai, pridedama 0,25.
Bendra susumuotų papildomų balų vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.
3.3. Papildomi balai už specifinius pasiekimus:
 asmenims, baigusiems VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos
parengiamuosius kursus, pridedamas 1 balas;
 asmenims, baigusiems dailės krypties bendrojo ugdymo mokyklą (Nacionalinę Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio menų mokyklą arba kitą menų gimnaziją), pridedamas 1 balas;
 asmenims, baigusiems dailės krypties programas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo įstaigoje, pridedama 0,5 balo.
Ši konkursinio balo dalis taikoma tik stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas.
3.4. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių.
Stojant į visas studijų programas, esant vienodam konkursiniam balui, pirmumą lemia:
 lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio k. brandos egzaminų įvertinimų suma;
 aukštesnis pageidavimo prioritetas.
4. Konsultacijos ir atvirų durų dienos.
Konsultacijose dalyvauti nėra privaloma, tačiau rekomenduojama. Konsultacijos vyks visuose
fakultetuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose nuo sausio iki gegužės mėn.
Stojantysis numatytu laiku gali atvykti į fakultetą, kuriame yra vykdomos jį dominančios studijos,
prieš tai iš anksto užsiregistravęs. Į konsultacijas privaloma iš anksto užsiregistruoti likus ne mažiau
kaip vienai darbo dienai iki numatytos konsultacijos dienos. Registruotis galima tiek telefonu, tiek
elektroniniu paštu. Registruojantis reikia nurodyti vardą, pavardę, dominančios studijų programos
pavadinimą, savo kontaktinius duomenis (telefono numerį ir el. pašto adresą.). Registracija
patvirtinama nurodytu el. pašto adresu išsiunčiant elektroninį laišką, kuriame nurodoma paskirtos
konsultacijos data, laikas ir vieta.
Konsultacijos*:
Padalinys
Konsultacijų laikas
Kontaktai registracijai
Vilniaus fakultetas
Maironio g. 6,Vilnius
Kauno fakultetas
Muitinės g. 4, Kaunas
Telšių fakultetas
Muziejaus g. 29A, Telšiai

kiekvieną antradienį nuo 10
iki 13 val.
kiekvieną pirmadienį nuo 13
iki 17 val.
kiekvieną penktadienį nuo
10 iki 14 val.

išankstinė registracija el. p.
vilniausfakultetas@vda.lt
išankstinė registracija el. p.
kaunofakultetas@vda.lt
išankstinė registracija el. P.
telsiai@vda.lt
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kiekvieną ketvirtadienį nuo
15 iki 17 val.

Klaipėdos fakultetas
Daržų g. 18, Klaipėda

išankstinė registracija el. p.
klaipedosfakultetas@vda.lt

* Atsižvelgiant į LR Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės nutarimus karantino laikotarpiu
konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu.
5. Studijų kaina.
Mokantiems visą studijų kainą.
Eil.
Studijų programos
Nr.

Studijų forma

Eur už semestrą

Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė

1475,5
2136,5
2136,5
2136,5
2136,5
2136,5
2136,5
2136,5
2136,5
2136,5
2136,5

Nuolatinė

2136,5

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Architektūra
Animacija
Dailės ir interjero restauravimas
Dizainas
Fotografija ir medijos menas
Grafika
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Keramika
Mados dizainas
Metalo menas ir juvelyrika
Įvietintas menas (monumentalioji
dailė)
Scenografija
Skulptūra
Taikomoji grafika
4 D meno objektai
Tapyba
Tekstilės menas ir dizainas

Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė
Nuolatinė

2136,5
2136,5
2136,5
2136,5
2136,5
2136,5

19.

Dailėtyra ir kuratorystė

Nuolatinė

834,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6. Prašymų priėmimas, dokumentų registravimas.
Prašymai priimami, koreguojami bei dokumentai registruojami vadovaujantis Stojančiųjų į
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į
studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašu. (žr. www.lamabpo.lt)
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų,
2020-06-01 –2020-08-18
sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo
12 val.
priėmimo informacinėje sistemoje
*
- Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą,
studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis
egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos
metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 36
valandos.

7. Priėmimo vykdymas.
Priėmimo procedūros atliekamos vadovaujantis Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės
sudarymo 2020 metais tvarkos aprašu (žr. www.lamabpo.lt ).
Stojamųjų egzaminų
sesija**

Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai
Rezultatų paskelbimas

2020-06-25– 2020-07-20
Iki 2020-08-14
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Pagrindinis
priėmimas

Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose
mokyklose
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

Papildomas
priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir
kolegijas teikimas Bendrojo priėmimo
informacinėje sistemoje *
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio
kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir
kitų dokumentų elektroninis pateikimas.
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose
mokyklose
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

2020-08-22 iki 12 val.
2020-08-24 – 2020-08-26
iki 17 val.
2020-08-24 8 val. – 202008-26 iki 24 val.

2020-08-28 – 2020-08-31
iki 14 val.

2020-09-04 iki 12 val.
2020-09-05 – 2020-09-07
iki 17 val.
2020-09-04 15 val. – 202009-07 iki 24 val.

*Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių
dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų.
** Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija

8. Priėmimo įforminimas.
Kvietimą studijuoti gavęs stojantysis pasirašyti studijų sutarties turi vykti į tą Vilniaus dailės
akademijos fakultetą, kuriame vykdoma pasirinkta studijų programa. Pateikiami žemiau
išvardinti dokumentų originalai, jų kopijos paliekamos:
 asmens tapatybės kortelė arba pasas;
 1 asmens fotonuotrauka (3x4 cm);
 brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 registracijos mokesčio (45 Eur) kvito kopija;
 dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta
pačia pavarde;
 suaugusiųjų mokymo centro pažyma apie metinius dalykų pažymius – jeigu jie reikalingi
konkursiniam balui;
 pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
 diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
 Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos
Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 visi kiti papildomi profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas – tai įrodantys
dokumentai, suteikiantys teisę gauti papildomų balų;
 tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatas;
 jeigu yra baigta dailės krypties programa neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo įstaigoje – tai įrodantys dokumentai, suteikiantys teisę gauti papildomų
balų.
9. Registracijos mokestis, sąskaitos rekvizitai.
Priimtieji į Vilniaus dailės akademiją priėmimo įforminimo metu moka registracijos mokestį – 45
Eur. Įmokėtas registracijos mokestis negrąžinamas.
Registracijos mokestis įmokėtas ne į Vilniaus dailės akademijos sąskaitą, neįskaitomas.
Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:
gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
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sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – registracijos įmoka;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 45 Eur.
Registracijos mokesčio nemoka asmenys:
 gimę 1996 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų ar globėjų;
 turintys nustatytą 0–25 % darbingumo lygį.
Šie asmenys turi pateikti dokumentų, įrodančių galimybę pasinaudoti šiomis lengvatomis, kopijas.
10. Priėmimo komisijos adresai ir telefonai.
Vilnius, Maironio g. 6, el. pašto adresas studijos@vda.lt
Priėmimo komisijų darbo laikas: darbo dienomis nuo 10 iki 16 val.
11. Kita informacija.
 Į antrąjį ir aukštesnius semestrus priimami asmenys, turintys reikiamą išsilavinimą ir
VDA arba kitoje aukštojoje mokykloje studijavę ne mažesnę, kaip vieno semestro apimties
pasirinktos/atitinkamos studijų programos dalį. Ankstesnių studijų rezultatai įskaitomi, jeigu
jie atitinka norimos studijuoti programos nustatytus formaliuosius ir dalykinius
reikalavimus.
 Stojantieji į aukštesniuosius semestrus iki semestro pradžios turi kreiptis į studijų programos
vadovą, fakulteto dekaną bei teikti prašymą rektoriaus vardu.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu
paskirta priėmimo komisija.
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1 priedas
ŠALIES IR TARPTAUTINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ, KURIŲ LAIMĖTOJAMS
PRIDEDAMI BALAI, SĄRAŠAS
I SKYRIUS
TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tarptautinė biologijos olimpiada
Tarptautinė chemijos olimpiada
Tarptautinė fizikos olimpiada
Tarptautinė astronomijos olimpiada
Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada
Tarptautinė matematikos olimpiada
Tarptautinė lenkų kalbos olimpiada
Tarptautinė rusų kalbos olimpiada
Tarptautinė filosofijos olimpiada
Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada
Tarptautinė informatikos olimpiada
Tarptautinė geografijos olimpiada
Tarptautinė muzikos olimpiada
Baltijos šalių chemijos olimpiada
Baltijos šalių geografijos olimpiada
Baltijos šalių informatikos olimpiada
Europos fizikos olimpiada
Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada
Baltijos šalių prancūzų kalbos olimpiada
Vidurio Europos geografijos olimpiada
Vidurio Europos matematikos olimpiada
ES jaunųjų mokslininkų konkursas EUCYS
Tarptautiniai jaunimo debatai (vokiečių kalba)
Tarptautinis konkursas EuroSkills
Tarptautinė žemės mokslų olimpiada
II SKYRIUS
ŠALIES OLIMPIADOS IR KONKURSAI

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas
Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų
mokiniams
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada
Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
Lietuvos mokinių dailės olimpiada
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas
Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada
Lietuvos geomokslų olimpiada

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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