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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų,
turinčių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, priėmimo į Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija)
vykdomų koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir
valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką.
2. Stojantieji, 2017 ir 2016 metais įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į valstybės
finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį
brandos egzaminą, matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus), užsienio
kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu nei B1
lygiu. Nelaikę matematikos ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) egzaminų stojantieji gali
pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
3. Stojantieji, 2015 metais įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į valstybės
finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį
brandos egzaminą, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį
egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Nelaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) egzamino
stojantieji gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
4. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių
organizacijų švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų
ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje,
minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
5. Į Kolegiją priimami asmenys, kurių konkursinis balas ne mažesnis negu 1,6.

II.

STUDIJŲ PROGRAMOS IR FORMOS

6. Kolegija vykdo priėmimą į pirmos pakopos koleginių studijų programas (1 priedas).
7. Kolegijoje studijos vyksta nuolatine ir ištęstine studijų formomis. Baigus skirtingų studijų
formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.
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8. Studijų nuolatine forma vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45
kreditai. Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis.
9. Studijų ištęstine forma vienų metų įprastinė apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė
kaip 45 kreditai per metus. Studijos ištęstine forma organizuojamos darbo dienomis vakarais,
šeštadieniais arba sesijomis; tarp sesijų studijuojama savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais, o
sesijos metu organizuojamos paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas.
10. Priklausomai nuo akademinių užsiėmimų laiko nuolatinių studijų tvarkaraštis gali būti
dieninis (D) arba sesijinis (S):
10.1. Dieninis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai
paprastai vyksta darbo dienomis laiko atkarpoje nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
10.2. Sesijinis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai vyksta
dažniausiai mėnesį laiko trunkančių periodinių sesijų metu, darbą organizuojant paprastai kiekvieną
sesijos darbo dieną laiko atkarpoje nuo 8.00 val. iki 20.00 val. ir šeštadieniais nuo 8.00 val. iki
14.00 val.
11. Tvarkaraščius, pagal kuriuos bus vykdomos atskiros studijų programos, sudaro kiekvienas
Kolegijos fakultetas.
III.

KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO PRINCIPAI

12. Konkursinio balo skaičiavimo, atskirų brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių
įskaitymo ir perskaičiavimo principai numatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtintame Geriausiai vidurinio ugdymo programą
baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo II skyriuje (TAR, 2015-08-18, Nr. 12396)
(toliau – Tvarkos aprašas).
13. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai į Kolegijos studijų programas pateikiami
Taisyklių 2 priede.
14. Papildomi balai suteikiami:
14.1. visoms studijų sritims (išskyrus menų studijų sritį) – tarptautinių olimpiadų ir konkursų,
Tvarkos aprašo 4 priede, prizinių vietų laimėtojams pridedama už: I vietą – 2,5 balo, už II vietą –
1,5 balo, už III vietą – 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 11–12 (gimnazijos III–
IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar tą
patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų
olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą);
14.2. menų studijų srities dizaino krypčių grupei – tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų,
nurodytų Tvarkos aprašo 5 priede, prizinių vietų laimėtojams pridedama: už I vietą – 2,5 balo, už II
vietą – 1,5 balo, už III vietą – 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 9–12
(gimnazijos I–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už tą patį konkursą ar
olimpiadą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingus konkursus ar
olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą);
14.3. stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio
mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą
kvalifikaciją, pridedamas 1 balas;
14.4. stojantiesiems į Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Šokio
pedagogikos, Vaikystės pedagogikos studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo
kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai. 0 balų įvertinimą gavęs
stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į paminėtų studijų programų
valstybės finansuojamas studijų vietas.
14.5. stojantiesiems, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą,
prie konkursinio balo pridedama 0,5 balo.
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15. Jei surinktas vienodas konkursinis balas, pirmenybę prioriteto mažėjimo tvarka turi
stojantysis:
15.1. baigęs bazinius karinius mokymus arba atlikęs privalomąją karo tarnybą;
15.2. kurio įskaitomų į konkursinį balą brandos (stojamųjų) egzaminų įvertinimų, padaugintų iš
svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
15.3. kurio įskaitomas į konkursinį balą brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią
svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.

IV.

PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR DATOS

16. Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas per bendrąjį priėmimą (3 priedas) ir institucinį
priėmimą (žr. 17 punktą). Išsami informacija apie bendrojo priėmimo procedūras ir terminus
pateikiama Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias
studijas 2017 metų tvarkos apraše.
17. Pasibaigus bendrajam priėmimui, Kolegijos fakultetai iki rugsėjo 1 d. organizuoja
priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Informacija apie tai nuo
rugpjūčio 24 d. skelbiama fakultetų tinklapiuose.
V.

STOJAMIEJI EGZAMINAI, MOTYVACIJOS ĮVERTINIMAS, PAPILDOMI
KURSAI

18. Stojamieji egzaminai vykdomi į menų studijų krypčių grupės ir ugdymo mokslų (Šokio
pedagogikos) studijų programas.
19. Organizuojant, vykdant ir vertinant stojamuosius egzaminus vadovaujamasi Švietimo ir
mokslo ministro patvirtintu Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų
programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašu, Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines
menų studijų krypčių ir ugdymo mokslų studijų programas 2017 m. organizavimo tvarkos aprašu.
20. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos
užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu.
21. Stojantieji, nelaikę / neišlaikę stojamųjų egzaminų į Mados dizaino, Įvaizdžio dizaino ir
Šukuosenų dizaino studijų programas, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų
vietas.
22. Stojantieji, nelaikę / neišlaikę stojamųjų egzaminų į Muzikinio teatro, Populiariosios
muzikos, Šokio pedagogikos studijų programas, negali į jas pretenduoti.
23. Stojamasis egzaminas į Mados dizaino, Įvaizdžio dizaino ir Šukuosenų dizaino studijų
programas susideda iš dviejų dalių – piešimo ir kompozicijos:
23.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A-3 formato
lape pieštuku.
23.2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija
atliekama A-3 formato lape. Darbo priemonės: žymikliai, vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė,
guašas, tempera, akrilas).
24. Stojamojo egzamino į Populiariosios muzikos studijų programą užduotis susideda iš trijų
dalių:
24.1. Instrumentinių / vokalinių kūrinių atlikimas. Instrumentalistams – dvi skirtingo
charakterio pjesės (džiazo arba populiariosios muzikos stiliumi), vokalistams – dvi džiazo arba
populiariosios muzikos stiliaus dainos.
24.2. Improvizacijos pagal duotą harmoniją atlikimas balsu arba pasirinktu instrumentu.
24.3. Nesudėtingo pratimo solfedžiavimas iš lapo, intervalų ir akordų nustatymas.
25. Stojamasis egzaminas į Muzikinio teatro studijų programą susideda iš trijų dalių:
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25.1. Muzikinių gebėjimų egzamino užduotis – pademonstruoti klausos, ritmo ir balso
valdymo įgūdžius. Atlikti 3 skirtingo charakterio ir stiliaus kūrinius.
25.2. Vaidybos gebėjimų patikrinimo užduotys – skaityti 3 min. trukmės prozos kūrinio
ištrauką (mintinai); mintinai padeklamuoti eilėraštį arba pasakėčią; atlikti vaidybinį etiudą pagal
užduotą temą.
25.3. Šokio gebėjimų patikrinimas vyksta atliekant šokio improvizacijos užduotis.
26. Stojamasis egzaminas į Šokio pedagogikos studijų programą susideda iš dviejų dalių:
26.1. Šokio gebėjimų patikrinimas – šokio žingsnių atkartojimas pagal muzikinį
akompanimentą.
26.2. Muzikinių gebėjimų patikrinimas – muzikinio ritmo ir melodijos atkartojimo užduotys.
27. Stojantiesiems į ugdymo mokslų programų – Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės
pedagogikos, Šokio pedagogikos, Vaikystės pedagogikos – valstybės finansuojamas studijų vietas
privalomas motyvacijos įvertinimas. Šio įvertinimo turinį ir laikymo tvarką tvirtina švietimo ir
mokslo ministras. Už teigiamą motyvacijos įvertinimą stojančiajam pridedami 1 arba 2 papildomi
balai. 0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į
paminėtų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas. Motyvacijos įvertinimo vietą,
datą ir laiką stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu.
28. Įstojusiems į Šukuosenų dizainą ir neturintiems kirpėjo kvalifikacijos privalomi
parengiamieji (mokami) kursai, kurie vyks nuo rugpjūčio 16 d. Menų ir kūrybinių technologijų
fakultete, adresu Didlaukio g. 82. Daugiau informacijos tel. (8 5) 2 19 1672, el. p.:
s.grusniene@mtf.viko.lt.
29. Įstojusiems į Muzikinio teatro programą ir neturintiems muzikinio raštingumo pradmenų
privalomi parengiamieji (mokami) kursai, kurie vyks nuo rugpjūčio 21 d. Menų ir kūrybinių
technologijų fakultete, adresu Didlaukio g. 82. Daugiau informacijos tel. (8 5) 2 19 1717, el. p.:
sm@mtf.viko.lt.
30. Stojamieji egzaminai ir motyvacijos įvertinimas laikomi Taisyklėse numatytos sesijos
metu.
31. Stojamųjų egzaminų į Kolegijos studijų programas tvarkaraštis skelbiamas Taisyklių 4
priede.
VI.

REIKALINGI DOKUMENTAI ĮFORMINANT PRIĖMIMĄ

32. Kolegijoje pakviestas studijuoti asmuo pateikia šiuos dokumentus:
Pagrindiniai dokumentai:
 pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys)
dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti), notaro ar Kolegijos direktoriaus įgalioto asmens
priėmimo komisijoje patvirtinti nuorašai (nuorašai patvirtinami pasirašant studijų sutartį)
(įteikti);
 1 fotonuotrauka (34 cm) (įteikti);
 kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).
Papildomi dokumentai:
 pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir
metinius pažymius kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 dokumentų, suteikiančių stojančiajam teisę į papildomus balus, priėmimo išimtis, lengvatas
kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde, kopija (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 pažymėjimai (brandos atestato priedai) apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos
egzaminus ir metinius pažymius (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 prašymas skirti bendrabutį (pildomas sutarties pasirašymo metu).
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33.
Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma studijų sutartimi.
34.
Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti
notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.
VII.

REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI

35. Asmenys, įformindami priėmimą (pasirašydami sutartį, pateikdami reikalingus
dokumentus) į Vilniaus kolegiją, moka 40 Eur registracijos studijoms įmoką. Įmoka mokama į
Vilniaus kolegijos sąskaitą. Kvite nurodomi rekvizitai:
gavėjas – Vilniaus kolegija; gavėjo bankas – AB SEB bankas; sąskaita –
LT237044060004184167; sutrumpintas įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka;
įmokos kodas – 3009; pareiškėjas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, asmens kodą.
arba
gavėjas – Vilniaus kolegija; gavėjo bankas – AB DnB bankas; sąskaita –
LT984010042403098540; sutrumpintas įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka;
įmokos kodas – 3009; pareiškėjas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, asmens kodą.
arba
gavėjas – Vilniaus kolegija; gavėjo bankas – AB bankas SWEDBANK; sąskaita – LT14
7300 0100 3533 9620; sutrumpintas įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka; įmokos
kodas – 3009; pareiškėjas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, asmens kodą.
36. Nuo registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1992 metais ir vėliau,
neturintys abiejų tėvų arba globėjų, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo
nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę ir asmenys, kurių
darbingumo lygis 0-25 %. Šie asmenys turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
37.
Nutraukus sutartį, įmokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
VIII. UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO
ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS
38. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priimami konkurso būdu į
valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:
38.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės
erdvės valstybių piliečiai;
38.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių
Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
38.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pateikę lietuvių
bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę.
39. Asmenys, nurodyti šių Taisyklių 38 punkte, priimami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintu Užsienio
šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių
asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose
tvarkos aprašu.
40. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 38 punkte nurodytų
kriterijų, priimami konkurso būdu studijuoti savo lėšomis, vadovaujantis Užsienio šalių piliečių
priėmimo į Vilniaus kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas tvarkos aprašu. Šie asmenys
kreipiasi į Tarptautinių ryšių skyrių inter-office@viko.lt, tel. (8 5) 219 1601.
IX. METINĖ STUDIJŲ KAINA
41. Asmenys, pakviesti studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ar valstybės
nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija, moka Kolegijos nustatytą metinę studijų
kainą, pateiktą Taisyklių 5 priede.
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42.

Studijų kaina turi būti įmokama per pirmąsias 30 kiekvieno semestro dienų.
X. KITA INFORMACIJA

43. Priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudarytos Priėmimo
komisija ir Dokumentų priėmimo tarnyba. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais
sprendimus priima Priėmimo komisija.
44. Informacija apie priėmimą, studijas teikiama Dokumentų priėmimo tarnyboje adresu
Saltoniškių g. 58, Vilnius, tel. (8 5) 210 5006, tel. / faks. (8 5) 210 5007, el. paštas
priemimas@viko.lt ir fakultetuose:
 Elektronikos ir informatikos fakultetas: J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius, tel. (8 5)
219 1610, el. paštas info@eif.viko.lt
 Ekonomikos fakultetas: Naugarduko g. 5, LT-03231 Vilnius, tel. (8 5) 219 1680, el. paštas
administracija@ekf.viko.lt
 Verslo vadybos fakultetas: Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 219 1640, el.
paštas administracija@vvf.viko.lt
 Sveikatos priežiūros fakultetas: Didlaukio g. 45, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 219 1700, el.
paštas info@spf.viko.lt
 Agrotechnologijų fakultetas: Beržų g. 2A, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r., tel.
(8 5) 219 1661, el. paštas administracija@atf.viko.lt
 Pedagogikos fakultetas: Palydovo g. 29, LT-11107 Vilnius, tel. (8 5) 219 1630, el. paštas
administracija@pdf.viko.lt
 Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas: Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5)
219 1722 el. paštas administracija@mtf.viko.lt
______________________________
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STUDIJŲ PROGRAMOS, Į KURIAS VYKDOMAS PRIĖMIMAS 2017 M.
Studijų programa (specializacijos)

Studijų forma ir trukmė
(metais)
NL
I3
1
2
D
S

Elektronikos inžinerija
(Elektroninės sistemos;
Mechatroninės sistemos.)
Informacijos sistemos
(Informacijos sauga;
Informacinių technologijų paslaugų
valdymas.)
Kompiuterių sistemos

3,5

Programų sistemos
(Duomenų bazių sistemos;
Internetinės technologijos;
Išmaniųjų įrenginių technologijos.)
Programų sistemos
(studijos anglų kalba)
(Duomenų bazių sistemos;
Internetinės technologijos;
Išmaniųjų įrenginių technologijos)
Telekomunikacijų sistemos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis,
profesinė kvalifikacija

Pastabos

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
3,5
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

3,5

3,5

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

3,5

3,5

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

3,5

3,5

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Dalis nuolatinių sesijinių studijų vyksta
nuotoliniu būdu.

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

3,5

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
EKONOMIKOS FAKULTETAS
Verslo vadybos profesinis bakalauras

3,5

3,5

Bankininkystė

3

3

Bankininkystė
(studijos anglų kalba)
Buhalterinė apskaita

3
3

3

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Finansai

3

3

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Investicijos ir draudimas

3

3

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima
studijuoti nuotoliniu būdu.

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima
studijuoti nuotoliniu būdu.
Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima
studijuoti nuotoliniu būdu.
Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima
studijuoti nuotoliniu būdu.

8
Studijų programa (specializacijos)

Studijų forma ir trukmė
(metais)
3
3

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis,
profesinė kvalifikacija
Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Verslo ekonomika
(studijos anglų kalba)

3

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Įstaigų administravimas

3

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
4
Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kūrybiškumas ir verslo inovacijos
(studijos anglų kalba)

3

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Reklamos vadyba

3

4

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Ryšiai su visuomene
Tarptautinė prekyba

3
3

4

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Verslo vadybos profesinis bakalauras

Tarptautinis verslas
(Tarptautinė rinkodara ir pardavimas;
Logistika.)
Tarptautinis verslas
(studijos anglų kalba)

3

4

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Turizmo vadyba

3

Turizmo vadyba
(studijos anglų kalba)

3

Viešbučių ir restoranų verslas

3

Verslo ekonomika

3

Bendrosios praktikos slauga

3,5

Biomedicininė diagnostika

3

Dietetika

3

Verslo vadybos profesinis bakalauras

4

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Verslo vadybos profesinis bakalauras

4
Verslo vadybos profesinis bakalauras
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras,
bendrosios praktikos slaugytojas
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras,
biomedicinos technologas
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras,
dietistas

Pastabos
Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima
studijuoti nuotoliniu būdu.

Ištęstinių studijų studentams yra galimybė
studijuoti nuotoliniu būdu.
Jungtinė studijų programa anglų kalba su Estijos
verslininkystės taikomųjų mokslų universitetu
(EUAS) ir Porto politechnikos instituto (IPP)
Porto apskaitos ir administravimo institutu
(ISCAP) Salis, Portugalija.
Ištęstinių studijų studentams yra galimybė
studijuoti nuotoliniu būdu.
Ištęstinių studijų studentams yra galimybė
studijuoti nuotoliniu būdu.
Ištęstinių studijų studentams yra galimybė
studijuoti nuotoliniu būdu.
Suteikiama galimybė gauti dvigubą bakalauro
laipsnį: verslo profesinį bakalaurą (Vilniaus
kolegijoje) ir tarptautinio pardavimo ir
rinkodaros vadybos Šiaurės Danijos
universitetiniame koledže, Aalborge, Danijoje).
Ištęstinių studijų studentams yra galimybė
studijuoti nuotoliniu būdu.
Suteikiama galimybė gauti dvigubą bakalauro
laipsnį: verslo profesinį bakalaurą (Vilniaus
kolegijoje) ir svetingumo ir paslaugų vadybos
bakalaurą (Šiaurės Danijos universitetiniame
koledže, Aalborge, Danijoje).
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Studijų programa (specializacijos)
Ergoterapija

Studijų forma ir trukmė
(metais)
3

Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija
Kineziterapija

3
3

Radiologija

3

Agroverslo technologijos
Cheminė analizė
Kraštovaizdžio dizainas
Maisto technologija
Veterinarija

3
3
3
3
3

Lietuvių gestų kalbos vertimas

3

Pradinio ugdymo pedagogika
(Priešmokyklinio ugdymo pedagogika;
Inovatyvių technologijų taikymas pradiniame
ugdyme.)
Socialinė pedagogika
(Socioedukacinis darbas su
daugiaproblemėmis šeimomis;
Kultūrinių renginių organizavimas;
Mediacija švietimo ugdymo institucijose.)
Socialinis darbas
(Socialinis darbas su jaunimu;
Darbas su kurčiųjų bendruomene;
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus
žmonėmis.)
Vaikystės pedagogika

3

Įvaizdžio dizainas

3

Kultūrinės veiklos vadyba
(Teatrinės veiklos vadyba;
Muzikinės veiklos vadyba;
Renginių vadyba.)

3

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis,
profesinė kvalifikacija
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras,
ergoterapeutas
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras,
kineziterapeutas
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
4
Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
Fizinių mokslų profesinis bakalauras
4
Aplinkos inžinerijos profesinis bakalauras
4
Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Veterinarijos mokslų profesinis bakalauras,
veterinarijos felčeris
PEDAGOGOKOS FAKULTETAS
Humanitarinių mokslų profesinis
bakalauras
4
Ugdymo mokslų profesinis bakalauras,
pedagogas

Galima pasirinkti gretutinę vadybos programą.
Galima pasirinkti gretutinę vadybos programą.

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras,
pedagogas

Dalis studijų vyksta nuotoliniu būdu.
Galima pasirinkti gretutinę vadybos programą.

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Galima pasirinkti gretutinę vadybos programą.

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras,
pedagogas
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
3
Menų profesinis bakalauras

Galima pasirinkti gretutinę vadybos programą.

3

3

3

Pastabos

4

4

3

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Įstoję asmenys gali pasirinkti studijų tvarkaraštį
– studijuoti darbo dienomis arba sesijomis.
Įstoję asmenys gali pasirinkti studijų tvarkaraštį
– studijuoti darbo dienomis arba sesijomis.
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Studijų programa (specializacijos)
Mados dizainas

Studijų forma ir trukmė
(metais)
3
3

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis,
profesinė kvalifikacija
Menų profesinis bakalauras

Mados technologijos ir verslas

3,5

3,5

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

3

3

Šukuosenų dizainas

Muzikinis teatras

Populiarioji muzika

Menų profesinis bakalauras

3,5

Menų profesinis bakalauras

3

Menų profesinis bakalauras

Pastabos
Įstoję asmenys gali pasirinkti studijų tvarkaraštį
– studijuoti darbo dienomis arba sesijomis.
Įstoję asmenys gali pasirinkti studijų tvarkaraštį
– studijuoti darbo dienomis arba sesijomis.
Įstoję asmenys gali pasirinkti studijų tvarkaraštį
– studijuoti darbo dienomis arba sesijomis.
Neturintys kirpėjo kvalifikacijos privalo baigti
parengiamuosius (mokamus) kursus, kurie
organizuojami nuo rugpjūčio 16 d. Menų ir
kūrybinių technologijų fakultete, adresu
Didlaukio g. 82. Daugiau informacijos tel. (8 5)
2 19 16 72, el. p.: s.grusniene@mtf.viko.lt
Nuo 2017 m. vasario mėn. organizuojami
parengiamieji kursai stojantiesiems.
Įstojusiems į programą ir neturintiems muzikinio
raštingumo pradmenų privalomi parengiamieji
(mokami) kursai, kurie vyks nuo rugpjūčio 21 d.
Menų ir kūrybinių technologijų fakultete, adresu
Didlaukio g. 82. Daugiau informacijos tel. (8 5)
2 19 17 17, el. p.: sm@mtf.viko.lt
Nuo 2017 m. vasario mėn. organizuojami
parengiamieji kursai stojantiesiems. Daugiau
informacijos tel. (8 5) 2 19 17 12, el. p.:
rm@mtf.viko.lt

Šokio pedagogika
3
Ugdymo mokslų profesinis bakalauras,
(Šiuolaikinio šokio choreografija;
pedagogas
Lietuvių liaudies sceninė choreografija;
Judėjimo negalią turinčių žmonių šokio
mokymas;
Šokio pedagogika ikimokykliniame ugdyme;
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų šokio
pedagogika.)
Studijų programų specializacijų sąrašas išankstinis. Atitinkamos studijų programos specializacijos pasirinkimą sąlygoja studentų skaičius ir darbo rinkos poreikiai.
Santrumpos:
NL – nuolatinės studijos
1
D – tai nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis
2
S – tai nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis.
3
I – ištęstinės studijos, kurios gali būti vykdomos sesijomis, vakarais ir pan.
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KONKURSINIO BALO DALYKAI IR SVERTINIAI KOEFICIENTAI
Studijų krypčių
grupė
Humanitariniai
mokslai

Studijų programa
Lietuvių gestų kalbos
vertimas

Konkursiniai mokomieji
dalykai
1. Lietuvių kalba ir literatūra
2. Užsienio kalba
3. Istorija

Svertinis
koeficientas
0,4
0,2
0,2

4. Kitas dalykas

0,2

Menai

Mados dizainas
Įvaizdžio dizainas
Šukuosenų dizainas
Muzikinis teatras
Populiarioji muzika

1. Stojamasis egzaminas
2. Lietuvių kalba ir literatūra
3. Kitas dalykas

0,7
0,2
0,1

Socialiniai mokslai

Socialinis darbas

1. Istorija
2. Lietuvių kalba ir literatūra
3. Matematika

0,4
0,2
0,2

4. Kitas dalykas

0,2

1. Lietuvių kalba ir literatūra
2. Istorija
3. Informacinės
technologijos
4. Kitas dalykas

0,4
0,2
0,2

1. Matematika

0,4

2. Lietuvių kalba ir literatūra
3. Istorija arba geografija

0,2
0,2

4. Kitas dalykas

0,2

1. Lietuvių kalba ir literatūra
2. Istorija
3. Matematika

0,4
0,2
0,2

4. Kitas dalykas

0,2

Šokio pedagogika*

1. Stojamasis egzaminas
2. Lietuvių kalba ir literatūra
3. Kitas dalykas

0,6
0,2
0,2

Bankininkystė
Bankininkystė (anglų k.)
Buhalterinė apskaita
Finansai

1. Matematika
2. Lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2

3. Istorija arba geografija

0,2

Ryšiai su visuomene

Verslo ekonomika
Verslo ekonomika (anglų k.)

Ugdymo mokslai

Verslo ir viešoji
vadyba

Pradinio ugdymo
pedagogika*
Socialinė pedagogika*
Vaikystės pedagogika*

0,2

Skaičiuojama
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
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Investicijos ir draudimas
Įstaigų administravimas
Kultūrinės veiklos vadyba
Kūrybiškumas ir verslo
inovacijos (anglų k.)
Reklamos vadyba
Tarptautinė prekyba
Tarptautinis verslas
Tarptautinis verslas (anglų k.)
Turizmo vadyba
Turizmo vadyba (anglų k.)
Viešbučių ir restoranų verslas
Žemės ūkio mokslai Agroverslo technologijos
Bendrosios praktikos slauga
Sveikatos mokslai
Biomedicininė diagnostika
Dietetika
Ergoterapija
Higieninė ir dekoratyvinė
kosmetologija
Kineziterapija
Radiologija
Veterinarija
Veterinarijos
mokslai
Fiziniai mokslai

Informatikos
mokslai

Inžinerijos mokslai

Technologijų
mokslai

Cheminė analizė

Informacijos sistemos
Programų sistemos
Programų sistemos (anglų k.)

Elektronikos inžinerija
Kompiuterių sistemos
Telekomunikacijų sistemos
Kraštovaizdžio dizainas

Mados technologijos ir
verslas

Maisto technologija

4. Kitas dalykas

0,2

Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys

1. Biologija
2. Lietuvių kalba ir literatūra

0,4
0,2

Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas

3. Chemija arba matematika

0,2

4. Kitas dalykas

0,2

Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys

1. Chemija
2. Lietuvių kalba ir literatūra
3. Matematika

0,4
0,2
0,2

4. Kitas dalykas

0,2

1. Matematika
2. Lietuvių kalba ir literatūra
3. Informacinės
technologijos arba fizika
4. Kitas dalykas

0,4
0,2
0,2

1. Matematika
2. Lietuvių kalba ir literatūra
3. Fizika

0,4
0,2
0,2

4. Kitas dalykas

0,2

1. Matematika
2. Lietuvių kalba ir literatūra
3. Fizika arba chemija

0,4
0,2
0,2

4. Kitas dalykas

0,2

1. Matematika
2. Lietuvių kalba ir literatūra
3. Chemija

0,4
0,2
0,2

4. Kitas dalykas

0,2

0,2

Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys

* - į ugdymo mokslų studijų krypties programų – Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės pedagogikos,
Šokio pedagogikos, Vaikystės pedagogikos – valstybės finansuojamas studijų vietas privalomas motyvacijos
įvertinimas. Motyvacijos įvertinimo vietą, datą ir laiką stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu.
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PRIĖMIMO DATOS

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto
pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje
sistemoje
Sesija
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija
Rezultatų paskelbimas
Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų
programas motyvacijos vertinimas

Sesija

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl Sesija
pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems
Rezultatų paskelbimas
pagrindinėje sesijoje)
Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo
Sesija
studijų programas motyvacijos vertinimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
Pirmasis
aukštosiose mokyklose
etapas
Likusių laisvų vietų paskelbimas
Pagrindinis
priėmimas
Antrasis
etapas

Papildomas priėmimas

Institucinis priėmimas
(fakultetuose)

2017-06-01 – 2017-07-19 17
val.
2017-06-16 – 2017-07-07
Iki 2017-07-10
2017-06-19 – 2017-07-07
2017-07-10 – 2017-07-11
2017-07-12
2017-07-10 ir 2017-08-16
2017-07-24 iki 12 val.
2017-07-25 –
2017-07-27 17 val.
2017-07-28 12 val.

Pageidavimų prioritetų prašymuose
koregavimas

2017-07-28 12 val. –
2017-07-30 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-08-01 iki 17 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
aukštosiose mokyklose
Likusių laisvų vietų paskelbimas
Prašymų priimti studijuoti į universitetus
ir kolegijas teikimas**
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių
užsienio kalbos egzaminų sertifikatų,
sporto pasiekimų ir kitų dokumentų
elektroninis pateikimas LAMA BPO
informacinėje sistemoje

2017-08-02 –
2017-08-03 17 val.
2017-08-04 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-08-21 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
aukštosiose mokyklose
Informacijos apie likusias laisvas
valstybės nefinansuojamas vietas
skelbimas
Dokumentų priėmimas
Studijų sutarčių pasirašymas

2017-08-22 –
2017-08-23 17 val.

2017-08-10 – 2017-08-16 17
val.

2017-08-24
2017-08-24-2017-08-31

* 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 24 valandos.
** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl
valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.
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STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS KOLEGIJĄ 2017 M. TVARKARAŠTIS
Eil.
Nr.

1.

Studijų programa

Birželis
Egzaminas

Mados dizainas
Piešimas ir
Įvaizdžio dizainas kompozicija *
Šukuosenų dizainas
Konsultacija

2.

Populiarioji muzika

Muzikiniai gebėjimai
ir įgūdžiai

Vieta

VTDK,
Olandų g. 16,
Vilnius

16
Penk.

17
Šešt.

19
Pirm.

20
Antr.

10 val.

10 val.

10 val.

10 val.

VK,
Didlaukio g. 82,
Vilnius

Konsultacija
VK,
Didlaukio g. 82,
Muzikiniai ir šokio
Vilnius
gebėjimai
Konsultacija
VK,
4. Muzikinis teatras
Muzikiniai gebėjimai Didlaukio g. 82,
Vilnius
ir įgūdžiai; vaidyba
* - piešimo ir kompozicijos stojamieji egzaminai susideda iš dviejų dalių, kurios laikomos tą pačią dieną.
3.

Šokio pedagogika

Santrumpos:
VK – Vilniaus kolegija
VTDK – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Liepa
28
Treč..

29
Ketv.

10 val.

10 val.

11 val.

11 val.

11 val.

10 val.

12 val.

11 val.

4
Antr.

5
Treč..

9 val.

14 val.

9.30 val.

14.30 val.
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PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Tarybos
2017 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. STN-2
STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2017 M. Į VILNIAUS KOLEGIJĄ,
METINĖS STUDIJŲ KAINOS
Metinė studijų kaina (Eur)
Studijų programa
I3

NL
D

1

Elektronikos ir informatikos fakultetas
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Ekonomikos fakultetas
Bankininkystė
1130
Bankininkystė (anglų k.)
1130
Buhalterinė apskaita
1130
Finansai
1130
Investicijos ir draudimas
1130
Verslo ekonomika
1130
Verslo ekonomika (anglų k.)
1130
Verslo vadybos fakultetas
Įstaigų administravimas
1130
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų kalba)
1130
Reklamos vadyba
1130
Ryšiai su visuomene
1130
Tarptautinė prekyba
1130
Tarptautinis verslas
1130
Tarptautinis verslas (anglų kalba)
1130
Turizmo vadyba
1130
Turizmo vadyba (anglų kalba)
1130
Viešbučių ir restoranų verslas
1130
Sveikatos priežiūros fakultetas
Bendrosios praktikos slauga
1400
Biomedicininė diagnostika
1740
Dietetika
1400
Ergoterapija
1400
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija
1400
Kineziterapija
1400
Radiologija
1740
Agrotechnologijų fakultetas
Agroverslo technologijos
1400
Cheminė analizė
1400
Elektronikos inžinerija
Informacijos sistemos
Kompiuterių sistemos
Programų sistemos
Programų sistemos (anglų kalba)
Telekomunikacijų sistemos

2

S

1400
1400
1400
1400
1400
1130
1130
1130
1130
1130

760
760
760
760
760
760

930

16
Metinė studijų kaina (Eur)
Studijų programa
I3

NL
D

1

2

S

Kraštovaizdžio dizainas
Maisto technologija
Veterinarija

1400
1400
1740
Pedagogikos fakultetas
Lietuvių gestų kalbos vertimas
1740
Pradinio ugdymo pedagogika
1740
Socialinė pedagogika
1740
Socialinis darbas
1100
Vaikystės pedagogika
1740
Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Įvaizdžio dizainas
2330
Kultūrinės veiklos vadyba
1130
Mados dizainas
2330
Mados technologijos ir verslas
1400
Muzikinis teatras
2340
Populiarioji muzika
4370
Šokio pedagogika
1740
Šukuosenų dizainas
2330

930
930

1160
720
1160
2330
1130
2330
1400

2330

Santrumpos:
NL – nuolatinės studijos
1
D – tai nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis
2
S – tai nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis.
3
I – ištęstinės studijos, kurios gali būti vykdomos sesijomis, vakarais, nuotoliniu būdu.

