PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2021 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. ATN - 4
PASKELBTA
Vilniaus kolegijos direktoriaus
2021 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V- 118
STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS KOLEGIJĄ 2021 METAIS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, turinčių
ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, priėmimo į Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegija) vykdomų
koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės
nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką. Minimalūs
reikalavimai stojantiesiems yra nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakyme Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų
mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių
patvirtinimo“ ir jo pakeitimuose bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir sporto ministro 2015
m. rugpjūčio 12 d. įsakyme Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ ir
jo pakeitimuose.
2. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės
nefinansuojamas su studijų stipendija (toliau valstybės finansuojamas) studijų vietas:
2.1. Stojantieji, 2021 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
2.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
2.1.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);
2.1.3. bet kurį kitą valstybinį brandos egzaminą.
2.2. Stojantieji, 2020 m. ir 2019 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
2.2.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
2.2.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba
tarptautinį egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
2.2.3. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus).
2.2.4. Stojančiųjų, įgijusių vidurinį išsilavinimą 2021 m. – 2019 m., penkių dalykų
geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne
žemesnis negu 6, 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.
2.3. Stojantieji, 2018 m. įgiję vidurinį išsilavinimą turi atitikti 2.2 p. keliamus reikalavimus
arba turi būti išlaikę 2.3.1-2.3.3 p. nurodytus egzaminus (parenkamas stojančiajam palankesnis
variantas):
2.3.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas;
2.3.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių, arba prancūzų) valstybinis brandos arba tarptautinis
egzaminas ne žemesniu negu B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
2.3.3. matematikos valstybinis brandos egzaminas (išskyrus stojantiesiems į menus), ne
žemesniu negu 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų
krypčių grupės programas, ne žemesniu negu 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į
kitų studijų krypčių grupių programas.
2.4. Stojantieji, 2017 m. ir 2016 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
2.4.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
2.4.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);
2.4.3. užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį
egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
2.5. Stojantieji, 2015 m. įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
2.5.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
2.5.2. užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba
tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
2.6. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2014 m. minimalus rodiklis yra
vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
3. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:
3.1. Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2021 m. – 2018 m. turi būti išlaikę bent vieną
valstybinį brandos egzaminą.
3.2. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2017 m. minimalus rodiklis yra
vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4. Asmenys, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas
įgiję vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) priimami į valstybės finansuojamas
studijų vietas arba jiems skiriamos studijų stipendijos vadovaujantis Užsienio šalių institucijose ar
pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl
priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo, patvirtinto
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl užsienio šalių
institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų
konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos
aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
5. Asmenims atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių
būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar
įgimtų sutrikimų, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
6. Studijuoti Kolegijoje gali pretenduoti asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis
negu 4,3. Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, atleistiems nuo brandos egzaminų.
II SKYRIUS
STUDIJŲ PROGRAMOS IR FORMOS
7.
8.

Kolegija vykdo priėmimą į pirmos pakopos koleginių studijų programas (1 priedas).
Kolegijoje studijos vyksta nuolatine studijų forma.

9. Studijų nuolatine forma vienerių metų įprasta studijų apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau
kaip 45 kreditai. Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis arba šeštadieniais.
10. 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 pagal sudarytą tvarkaraštį.
10.2. Sesijinis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai
vyksta nuo 2-jų iki 4-ių savaičių trunkančių periodinių sesijų metu, darbą organizuojant paprastai
kiekvieną sesijos darbo dieną, arba vakarais, arba šeštadieniais, arba nuotoliniu būdu pagal sudarytą
tvarkaraštį.
11. Tvarkaraščius, pagal kuriuos vykdomos studijų programos, sudaro kiekvienas Kolegijos
fakultetas.
III SKYRIUS
KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO PRINCIPAI
12. Konkursinio balo skaičiavimo, atskirų brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių
įskaitymo ir perskaičiavimo principai stojantiesiems numatyti Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1862 patvirtintame Stojančiųjų į
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į
studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos apraše (toliau KE – aprašas).
13. Į stojančiojo konkursinį balą konkursinėms eilėms sudaryti įskaičiuojami balai, stojančiojo
pelnyti už jo vidurinio išsilavinimo įgijimo metais KE apraše ir Taisyklėse nurodytus pagrindinius ir
papildomus kriterijus.
14. Pagrindiniai konkursinio balo skaičiavimo kriterijai yra brandos atestato dalykų ir (arba)
stojamųjų egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų suma (2 priedas):
14.1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
14.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
14.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
14.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos
egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas).
15. Papildomi konkursinio balo skaičiavimo kriterijai:
15.1. Pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas, į konkursinį balą įskaičiuojami
tik pagal KE apraše nustatytus kriterijus pelnyti papildomi balai. Papildomi kriterijai ir balų skaičius
už šiuos pasiekimus nurodyti Taisyklių 6 ir 7 prieduose.
15.2. Pretenduojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pridedami papildomi balai už
stojančiojo pasiekimus, nurodytus Taisyklių 8 priede. Šie balai įskaičiuojami į minimalų konkursinį
balą.
15.3. Papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra dedamųjų suma neviršytų 2,5 balo.
Stojantieji privalo papildomus balus įrodančių dokumentų el. kopijas prisegti prie savo prašymo
Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – BPIS).
16. Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų,
vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo
konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią
svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir
literatūros, (iki 2012 m.) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminui,
kurio įvertinimas yra privalomas visiems.
17. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai, įskaityti ir perskaičiuoti pagal
Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų
brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu
Nr. V-557 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-

435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių
užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR DATOS
18. Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas bendrojo priėmimo metu, teikiant prašymus
internetu www.lamabpo.lt per BPIS ir institucinį priėmimą, Kolegijos priėmimo procedūros ir datos
numatomos Taisyklių 3 priede. Informacija apie bendrojo priėmimo procedūras ir terminus
pateikiama Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias
studijas 2021 metų tvarkos apraše.
19. Pasibaigus bendrajam priėmimui, Kolegijos fakultetai iki rugpjūčio 31 d. organizuoja
priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Informacija apie tai nuo
rugpjūčio 24 d. skelbiama Kolegijos ir fakultetų tinklapiuose.
V SKYRIUS
STOJAMIEJI EGZAMINAI, MOTYVACIJOS ĮVERTINIMAS
20. Stojamieji egzaminai pagal patvirtintą tvarkaraštį (Taisyklių 4 priedas) vykdomi į Įvaizdžio
dizaino, Mados dizaino, Muzikinio teatro, Populiariosios muzikos ir Šokio pedagogikos studijų
programas.
21. Organizuojant, vykdant ir vertinant stojamuosius egzaminus vadovaujamasi Bendrųjų
stojamųjų egzaminų į kolegines menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų krypties
studijų programas organizavimo ir vykdymo 2021 m. tvarkos aprašu.
22. Stojantysis privalo užsiregistruoti į stojamąjį egzaminą ne vėliau negu likus 24 val. iki
stojamojo egzamino pradžios.
23. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos
stojamojo egzamino užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu ir
vertinamas 0 balų.
24. Stojantieji, nelaikę/ neišlaikę stojamųjų egzaminų į Įvaizdžio dizaino, Mados dizaino,
Muzikinio teatro, Populiariosios muzikos ir Šokio pedagogikos studijų programas, negali į jas
pretenduoti.
25. Stojamojo egzamino įvertinimas įvedamas į BPIS. Su stojamojo egzamino įvertinimu
stojantysis gali susipažinti prisijungęs prie savo prašymo BPIS.
Stojamasis egzaminas į Mados dizaino ir Įvaizdžio dizaino studijų programas
26. Stojamasis egzaminas į Mados dizaino ir Įvaizdžio dizaino studijų programas susideda iš
dviejų dalių – piešimo ir kompozicijos:
26.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A-3
formato lape pieštuku. Užduočiai atlikti stojantysis turi turėti: pieštuką, trintuką, lipnios juostelės
popieriaus lapui pritvirtinti.
26.2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija
atliekama A-3 formato lape. Darbo priemonės: žymikliai, vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė,
guašas, tempera). Užduočiai atlikti stojantysis turi turėti: pieštuką, trintuką, teptukus, indelį
vandeniui, paletę, lipnios juostelės popieriaus lapui pritvirtinti.
Stojamasis egzaminas į Populiariosios muzikos studijų programą
27. Stojamasis egzaminas į Populiariosios muzikos (Vokalas; Gitara; Bosinė gitara; Mušamieji
instrumentai; Fortepijonas; Saksofonai; Trimitas; Trombonas; Smuikas; Kontrabosas, Elektroninė
muzika) studijų programą vyksta nuotoliniu arba tiesioginiu būdu. Stojantysis pagrindinio priėmimo

metu pasirenka vieną jam tinkamą stojamojo egzamino laikymo būdą, nuotolinį arba tiesioginį,
pildydamas prašymą studijuoti BPIS. Papildomo priėmimo metu stojamasis egzaminas vykdomas tik
nuotoliniu būdu.
28. Stojamojo egzamino užduotis susideda iš trijų dalių:
28.1. Pirma dalis – instrumentinių arba vokalinių arba elektroninių kūrinių atlikimas ir
refleksija:
• Instrumentalistams – dvi skirtingo charakterio pjesės (džiazo arba populiariosios
muzikos stiliumi). Vertinama techninis atlikimas, atlikimo išraiškingumas, atitikimas stilistikai;
• Vokalistams – dvi džiazo arba populiariosios muzikos stiliaus dainos. Vertinama
techninis atlikimas, atlikimo išraiškingumas, atitikimas stilistikai;
• Elektroninės muzikos atlikėjams – dviejų savo kūrybos kūrinių įrašų
demonstravimas.
28.2. Antra dalis – improvizacija:
• Instrumentalistams ir vokalistams improvizacija pagal duotą harmoniją pagrindiniu
instrumentu/ balsu. Vertinami improvizacinio plėtojimo gebėjimai, intonacinis ir metroritminis
tikslumas.
• Elektroninės muzikos atlikėjai vertinami pagal techninio supratimo testą.
28.3. Trečia dalis – solfedžiavimas, intervalų ir akordų nustatymas iš klausos. Vertinami
nustatymo iš klausos, skaitymo iš natų įgūdžiai, intonacijos tikslumas.
29. Stojantysis, atvykdamas laikyti stojamąjį egzaminą tiesioginiu būdu, privalo turėti muzikos
instrumentą (išskyrus fortepijoną ir mušamuosius), akompanimento natas arba fonogramas. Kolegija
skiria koncertmeisterį.
30. Stojantiesiems, pasirinkusiems stojamąjį egzaminą laikyti nuotoliniu būdu (liepos 7 d.),
suteikiamas prisijungimas prie Kolegijos sukurtos Moodle paskyros ir nuotolinio pokalbio. Stojamojo
egzamino vykdymo koordinatorius per 2 d. d. nuo prašymo registravimo datos BPIS, tačiau ne vėliau
negu likus 12 val. iki stojamojo egzamino pradžios, išsiunčia stojančiajam priėmimo prašyme
nurodytu el. paštu prisijungimo prie Moodle aplinkos ir nuotolinio pokalbio nuorodą ir instrukciją.
31. Reikalavimai stojantiesiems, pasirinkusiems laikyti stojamąjį egzaminą nuotoliniu būdu:
31.1. Pirma egzamino dalis (instrumentalistams – dviejų skirtingo charakterio pjesių, džiazo
arba populiariosios muzikos stiliumi grojimas; vokalistams – dviejų džiazo arba populiariosios
muzikos stiliaus dainų gyvas atlikimas; elektroninės muzikos atlikėjams – dviejų savo kūrybos
kūrinių demonstravimas) turi būti parengta, nufilmuota ir MP4 formatu įkelta į sukurtą Kolegijos
failų saugyklą Moodle aplinkoje iki stojamojo egzamino pradžios. Rekomenduojama vaizdo įrašo
trukmė iki 8 min. Refleksija vyksta nuotolinio pokalbio metu naudojant Kolegijos vaizdo
konferencijų programinę įrangą. Prisijungimas prie nuotolinio pokalbio stojančiajam suteikiamas 30
p. nustatyta tvarka.
31.2. Antra egzamino dalis, instrumentalistams ir vokalistams – atlikta improvizacija pagal
savo nuožiūra pasirinktą bliuzo formą, gyvo atlikimo vaizdo įrašo MP4 formatu įrašytas failas ir
įkeltas į sukurtą Kolegijos failų saugyklą Moodle aplinkoje iki stojamojo egzamino pradžios.
Rekomenduojama vaizdo įrašo trukmė iki 3 min. Stojantiesiems į elektroninę muziką antra egzamino
dalis vyksta nuotolinio pokalbio metu naudojant Kolegijos vaizdo konferencijų programinę įrangą.
prisijungimas prie nuotolinio pokalbio stojančiajam suteikiamas 30 p. nustatyta tvarka.
31.3. Trečia egzamino dalis (solfedžiavimas, intervalų ir akordų nustatymas iš klausos)
vyksta nuotolinio pokalbio metu naudojant Kolegijos vaizdo konferencijų programinę įrangą.
Prisijungimas prie nuotolinio pokalbio stojančiajam suteikiamas 30 p. nustatyta tvarka.
31.4. Stojantysis prie Kolegijos vaizdo konferencijų programinės įrangos privalo prisijungti
jam paskirtu nuotolinio pokalbio laiku kompiuteriu ar kitu įrenginiu, kuriame įdiegtos techniškai
tvarkingai veikiančios vaizdo ir garso perdavimo priemonės (vaizdo kamera, mikrofonas, ausinės
arba garso kolonėlės).
31.5. Stojantysis, paskirtu laiku prisijungęs prie Kolegijos vaizdo konferencijų programinės
įrangos, egzamino vykdymo administratoriui parodo asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens

tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą). Prieš nuotolinio pokalbio pradžią stojantysis
supažindinamas su pokalbio trukme, eiga ir kitais reikalavimais.
Stojamasis egzaminas į Muzikinio teatro studijų programą
32. Stojamasis egzaminas į Muzikinio teatro studijų programą susideda iš trijų dalių:
32.1. Muzikinių gebėjimų egzamino užduotis – pademonstruoti klausos, ritmo,
solfedžiavimo ir balso valdymo įgūdžius. Atlikti 3 skirtingo charakterio ir stiliaus kūrinius.
32.2. Vaidybos gebėjimų patikrinimo užduotys – skaityti 3 min. trukmės prozos kūrinio
ištrauką (mintinai); mintinai padeklamuoti eilėraštį arba pasakėčią; atlikti vaidybinį etiudą pagal
užduotą temą.
32.3. Šokio gebėjimų patikrinimas vyksta atliekant šokio improvizacijos užduotis.
Stojamasis egzaminas į Šokio pedagogikos studijų programą
33. Stojantysis, atvykdamas laikyti stojamojo egzamino į Šokio pedagogikos studijų programą,
privalo turėti šokio aprangą ir avalynę. Kolegija skiria koncertmeisterį. Stojamasis egzaminas į Šokio
pedagogiką susideda iš dviejų dalių:
33.1. Šokio gebėjimų patikrinimo užduotis – atkartoti šokio žingsnius pagal muzikinį
akompanimentą: tautinio šokio žingsnių, sukinių ir šuoliukų atlikimas; šiuolaikinio šokio elementų
junginiai atliekami salės viduryje; klasikinio šokio pagrindiniai elementai atliekami prie atramos.
33.2. Muzikinių gebėjimų patikrinimo užduotis – atlikti muzikinio ritmo bei melodijos
atkartojimo užduotis.
34. Stojantiesiems į ugdymo mokslų Pradinio ugdymo pedagogikos, Vaikystės pedagogikos ir
Šokio pedagogikos studijų programas yra privalomas motyvacijos įvertinimas. Šio įvertinimo turinys
ir laikymo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m.
kovo 4 d. įsakymu Nr. V-357 „Dėl 2021 metais priimamų asmenų į pedagoginių studijų programas
motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
35. Stojančiojo motyvacijos įvertinimo rezultatas gali būti teigiamas arba neigiamas. Gavęs
neigiamą motyvacijos įvertinimą stojantysis laikomas neišlaikiusiu motyvacijos įvertinimo ir negali
dalyvauti konkurse į Pradinio ugdymo pedagogikos, Vaikystės pedagogikos ir Šokio pedagogikos
minimas studijų programas.
36. Motyvacijos įvertinimas laikomas LAMA BPO numatytos sesijos metu.
37. Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos įvertinimo vietą, datą ir laiką stojantysis renkasi
pildydamas prašymą internetu BPIS.
VI SKYRIUS
STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS
38. Studijų sutartys nuotoliniu arba tiesioginiu būdu bendrojo priėmimo metu su
pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
39. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus
notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarytų pats (pati) nepilnametis (-ė). Notaro
patvirtinto dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).
40. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji turi pateikti šių dokumentų originalus
(parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):
40.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę;
40.2. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius)
dokumentą (-us);
40.3. kitus išsilavinimą patvirtinančius ir pretendavimo į papildomus balus dokumentus;
40.4. atspausdintą kvitą, įrodantį studijų registracijos įmokos sumokėjimą.
40.5. dokumentus, patvirtinančius vardo arba pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami
dokumentai yra tuo pačiu vardu arba ta pačia pavarde;
40.6. visus kitus prašyme nurodytus dokumentus;

40.7. 1 fotonuotrauką (34 cm);
40.8. prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia, pildomas sutarties pasirašymo metu).
41. Asmenys, sudarę su Kolegija studijų sutartį nuotoliniu būdu, fakulteto studijų skyriui nuo
rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d., turi pateikti 40 p. nurodytus dokumentus ir jų kopijas.
42. Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą tiesioginiu būdu ir pasirašantys studijų sutartį,
privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.
43. Pakviestieji studijuoti Bendrojo priėmimo metu tiesioginiu būdu pasirašo studijų sutartis ir
pateikia 40 p. nurodytus dokumentus ir jų kopijas adresu Studentų g. 39A, Vilnius.
VII SKYRIUS
REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI
44. Asmenys, įformindami priėmimą Vilniaus kolegijoje (pasirašydami studijų sutartį,
pateikdami reikalingus dokumentus ir jų kopijas), privalo sumokėti 45 Eur registracijos studijoms
įmoką. Įmoka sumokama į vieną iš Vilniaus kolegijos sąskaitų banke. Mokėjimo kvite nurodomi šie
rekvizitai:
gavėjas – Vilniaus kolegija;
įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka;
įmokos kodas – 3009 arba mokėjimo paskirtis – įrašomas stojančio vardas, pavardė;
gavėjo bankas:
AB SEB bankas, sąskaita – LT23 7044 0600 0418 4167;
AB Luminor bankas, sąskaita – LT98 4010 0424 030 98540;
AB bankas SWEDBANK, sąskaita – LT14 7300 0100 3533 9620;
AB Šiaulių bankas, sąskaita – LT23 7180 3000 0014 1088.
45. Nuo registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1996 m.. 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 nustatytas
darbingumo lygis 0-25 %. Šie asmenys turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
46. Nutraukus studijų sutartį, įmokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
VIII SKYRIUS
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ
INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS
47. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priimami konkurso būdu į
valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:
47.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės
erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
47.2. užsienio šalių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės šalių
narių piliečiai ir asmenys be pilietybės ir turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
47.3. užsienio lietuviai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą,
patvirtinančią lietuvių kilmę.
48. Asmenys, nurodyti šių Taisyklių 47 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.
49. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 47 p. 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
Studijų tarnybą el. paštu admission@viko.lt, tel. +370 615 67289.

IX SKYRIUS
KITA INFORMACIJA
50. Priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo
komisija ir Stojančiųjų dokumentų priėmimo tarnyba. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais
atvejais sprendimus priima Priėmimo komisija.
51. Pakviestųjų į Vilniaus kolegiją bendrojo priėmimo metu duomenys saugomi Kolegijos
nustatyta tvarka iki tų kalendorinių metų pabaigos.
52. Informacija apie priėmimą ir studijas Kolegijoje teikiama Stojančiųjų dokumentų
priėmimo tarnyboje adresu Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius, tel. +370 615 67289, +370 616
83855, ir el. paštu priemimas@viko.lt.
53. Informacija apie priėmimą teikiama ir Kolegijos fakultetuose:
• Elektronikos ir informatikos fakultetas: J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius,
tel. +370 657 16911, el. paštas info@eif.viko.lt .
• Ekonomikos fakultetas: Studentų g. 39A, LT-08106 Vilnius, tel. +370 600 43919, el. paštas
administracija@ekf.viko.lt .
• Verslo vadybos fakultetas: Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius, tel. +370 624 67592, el.
paštas administracija@vvf.viko.lt .
• Sveikatos priežiūros fakultetas: Didlaukio g. 45, LT-08303 Vilnius, tel. +370 649 09076,
el. paštas info@spf.viko.lt .
• Agrotechnologijų
fakultetas:
Studentų
g.
39A,
LT-08106,
Vilnius,
tel. +370 640 41782, el. paštas administracija@atf.viko.lt .
• Pedagogikos fakultetas: Studentų g. 39A, LT-08106, Vilnius, tel. +370 640 511 99, el. paštas
administracija@pdf.viko.lt .
• Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas: Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius,
tel. +370 691 49166 el. paštas administracija@mtf.viko.lt .
______________________________

Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2021 m. taisyklių
1 priedas
STUDIJŲ PROGRAMŲ, Į KURIAS VYKDOMAS PRIĖMIMAS 2021 M., SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Studijų
forma (tvarkaraštis) ir Suteikiamas kvalifikacinis
Valstybinis
trukmė (metais)
Studijų programa (specializacijos)
laipsnis, profesinė
kodas
NL
kvalifikacija
D
S
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

6531EX027

3,5

3,5

Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras

Studijų programai suteiktas
„Investors Spotlight“ kokybės
ženklas.
Dalis nuolatinių sesijiniu
tvarkaraščiu vykdomų studijų
vyksta nuotoliniu būdu.

6531BX027

3,5

3,5

Informatikos mokslų
profesinis bakalauras

Dalis nuolatinių sesijinių studijų
vyksta nuotoliniu būdu.

6531EX064

3,5

3,5

Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras

6531BX028

3,5

3,5

Informatikos mokslų
profesinis bakalauras

Dalis nuolatiniu sesijiniu
tvarkaraščiu vykdomų studijų
vyksta nuotoliniu būdu.
Dalis nuolatinių sesijiniu
tvarkaraščiu vykdomų studijų
vyksta nuotoliniu būdu.

6531BX028

3,5

-

Informatikos mokslų
profesinis bakalauras

1.
Elektronikos inžinerija (Elektroninės
sistemos; Mechatroninės sistemos)

2.

3.

4.

5.

Informacijos sistemos (Informacijos sauga;
Informacinių technologijų paslaugų valdymas;
Finansinės technologijos)
Kompiuterių inžinerija (Kompiuterių sistemų ir tinklų
administravimas; Telekomunikacijų
sistemos; Robotika)
Programų sistemos (Duomenų bazių sistemos;
Internetinės technologijos; Išmaniųjų įrenginių
programavimas)
Programų sistemos (studijos anglų kalba)

Pastabos

EKONOMIKOS FAKULTETAS
6.

Bankininkystė

6531LX037

3

3

Verslo vadybos profesinis
bakalauras

Pasirinkus nuolatines sesijines
studijas galima studijuoti
nuotoliniu būdu.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Pasirinkus nuolatines sesijines
studijas galima studijuoti
Verslo vadybos profesinis nuotoliniu būdu.
Buhalterinė apskaita
6531LX038
3
3
bakalauras
Studijų programai suteiktas
„Investors Spotlight“ kokybės
ženklas.
Pasirinkus nuolatines sesijines
Finansai (Finansų analitika; Viešieji finansai; Viešieji
Verslo vadybos profesinis
6531LX039
3
3
studijas galima studijuoti
pirkimai)
bakalauras
nuotoliniu būdu.
Pasirinkus nuolatines sesijines
Verslo vadybos profesinis
Investicijos ir draudimas
6531LX040
3
3
studijas galima studijuoti
bakalauras
nuotoliniu būdu.
Pasirinkus nuolatines sesijines
Socialinių mokslų profesinis
Verslo ekonomika
6531JX008
3
3
studijas galima studijuoti
bakalauras
nuotoliniu būdu.
Socialinių mokslų profesinis
Verslo ekonomika (studijos anglų kalba)
6531JX008
3
bakalauras
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
Antrųjų studijų metų rudens
semestre studijuojama Porto
politechnikos institute, pavasario
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (studijos anglų
Verslo vadybos profesinis
6581LX002
3
semestre studijoms ir profesinei
kalba)
bakalauras
praktikai vykstama į Estiją.
Baigus studijas, įteikiami trijų
aukštųjų mokyklų diplomai.
Pasirinkus nuolatines
Verslo vadybos profesinis
Organizacijų vadyba
6531LX041
3
3
sesijines studijas galima
bakalauras
studijuoti nuotoliniu būdu.
Pasirinkus nuolatines
Verslo vadybos profesinis
Reklamos vadyba
6531LX043
3
3
sesijines studijas galima
bakalauras
studijuoti nuotoliniu būdu.
Pasirinkus nuolatines
Socialinių mokslų profesinis
Ryšiai su visuomene
6531JX006
3
3
sesijines studijas galima
bakalauras
studijuoti nuotoliniu būdu.

16.

Tarptautinis verslas
(Logistika;
Tarptautinė rinkodara ir pardavimas;
Elektroninė prekyba)

6531LX045

3

3

Verslo vadybos profesinis
bakalauras

17.

Tarptautinis verslas
(studijos anglų kalba)

6531LX045

3

3

Verslo vadybos profesinis
bakalauras

18.

Turizmo vadyba

6531LX046

3

3

Verslo vadybos profesinis
bakalauras

19.

Turizmo vadyba (studijos anglų kalba)

6531LX046

3

-

Verslo vadybos profesinis
bakalauras

20.

Viešbučių ir restoranų verslas

6531LX047

3

3

Verslo vadybos profesinis
bakalauras

21.

Viešbučių ir restoranų verslas (studijos anglų kalba)

Pasirinkus nuolatines
sesijines studijas galima
studijuoti nuotoliniu būdu.
Sudaroma galimybė pasirinkti
vienerių metų dvigubo laipsnio
studijas
Suomijos Seinäjoki taikomųjų
mokslų universitete (SeAMK),
Šiaurės Danijos universitetiniame
koledže
(UCN), Mitrovicos tarptautinio
verslo koledže (IBCM).
Pasirinkus nuolatines sesijines
studijas galima studijuoti
nuotoliniu būdu.

Pasirinkus nuolatines
sesijines studijas galima
studijuoti nuotoliniu būdu.

Verslo vadybos profesinis
bakalauras
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
6531LX047

3

-

22.

Bendrosios praktikos slauga

6531GX012

3,5

-

23.

Biomedicininė diagnostika

6531GX013

3

-

Dietetika

6531GX014

3

-

24.

Įgyta bendrosios praktikos
slaugytojo profesinė kvalifikacija
Sveikatos mokslų profesinis
suteikia teisę gauti bendrosios
bakalauras, bendrosios
praktikos slaugytojo licenciją
praktikos slaugytojas
Lietuvoje, kuri automatiškai
pripažįstama ES šalyse.
Įgyta biomedicinos technologo
Sveikatos mokslų profesinis
profesinė kvalifikacija suteikia
bakalauras, biomedicinos
teisę gauti biomedicinos
technologas
technologo licenciją Lietuvoje.
Įgyta dietisto profesinė
Sveikatos mokslų profesinis
kvalifikacija suteikia teisę
bakalauras, dietistas
gauti dietisto licenciją Lietuvoje.

25.

26.

Ergoterapija

6531GX015

3

-

Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija

6531GX016

3

-

Kineziterapija

6531GX017

3

-

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

Įgyta ergoterapeuto profesinė
kvalifikacija suteikia teisę
Sveikatos mokslų profesinis
gauti ergoterapeuto licenciją
bakalauras, ergoterapeutas
Lietuvoje.
Sveikatos mokslų profesinis
bakalauras
Įgyta kineziterapeuto profesinė
kvalifikacija suteikia teisę gauti
Sveikatos mokslų profesinis
kineziterapeuto licenciją
bakalauras, kineziterapeutas
Lietuvoje.

Įgyta radiologijos technologo
Sveikatos mokslų profesinis
profesinė kvalifikacija suteikia
Radiologija
6531GX018
3
bakalauras, radiologijos
teisę gauti radiologijos
technologas
technologo licenciją Lietuvoje.
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Pasirinkus nuolatines sesijines
Agroverslo technologijos (Tvaraus ūkininkavimo
Žemės ūkio mokslų
6531IX004
3
3
studijas galima studijuoti
sistemos, Žaliasis kursas)
profesinis bakalauras
nuotoliniu būdu.
Fizinių mokslų profesinis
Cheminė analizė
6531CX001
3
bakalauras
Inžinerijos mokslų
Dalis nuolatinių sesijinių studijų
Kraštovaizdžio dizainas
6531EX029
3
3
profesinis bakalauras
vyksta nuotoliniu būdu.
Dalis nuolatinių sesijinių studijų
vyksta nuotoliniu būdu.
Studijuojantieji nuo antro kurso
Maisto technologija (Duonos kepimo technologija;
Technologijų mokslų
renkasi vieną iš specializacijų:
Mėsos produktų technologija; Maitinimo įmonių
6531FX004
3
3
profesinis bakalauras
duonos kepimo technologija;
gamybos technologija)
mėsos produktų technologija;
maitinimo įmonių gamybos
technologija
Veterinarijos mokslų
Veterinarija
6531HX001
3
profesinis bakalauras,
veterinarijos felčeris

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
34.

Lietuvių gestų kalbos vertimas

35.

Pradinio ugdymo pedagogika
(Priešmokyklinio ugdymo pedagogika;
Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas)*
Socialinis darbas
(Socialinis darbas su kurčiųjų bendruomene;
Socialinis darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus
žmonėmis;
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje;
Socialinis darbas su jaunimu)*

36.

6531NX007

3

-

Humanitarinių mokslų
profesinis bakalauras

6531MX002

3

3

Ugdymo mokslų profesinis
bakalauras, pedagogas

6531JX007

3

3

Socialinių mokslų profesinis
bakalauras

Ugdymo mokslų profesinis
bakalauras, pedagogas
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

37.

Vaikystės pedagogika

38.

Įvaizdžio dizainas
(Šukuosenų dizainas;
Garderobo formavimas)

6531PX012

3

-

Kultūrinės veiklos vadyba
(Scenos menų vadyba;
Renginių vadyba)

6531LX042

3

3

Kultūrinės veiklos vadyba (studijos anglų kalba)

6531LX042

3

-

41.
42.

Mados dizainas

6531PX013

3

-

Mados technologijos ir verslas

6531FX003

3,5

3,5

43.

Muzikinis teatras

6531PX014

3,5

-

6531MX006

3

3

39.

40.

Studijuojantieji trečiame kurse
renkasi vieną iš specializacijų:
Menų profesinis bakalauras
Šukuosenų dizainas arba
Garderobo formavimas.
Studijuojantieji trečiame kurse
renkasi vieną iš specializacijų:
Verslo vadybos profesinis Scenos menų vadyba arba
bakalauras
Renginių vadyba.
Dalis nuolatinių sesijinių studijų
vyksta nuotoliniu būdu.
Studijuojantieji trečiame kurse
Verslo vadybos profesinis renkasi vieną iš specializacijų:
bakalauras
Scenos menų vadyba arba
Renginių vadyba.
Menų profesinis bakalauras
Technologijų mokslų
Dalis nuolatinių sesijinių studijų
profesinis bakalauras
vyksta nuotoliniu būdu.
Menų profesinis bakalauras

44.

45.
46.

Populiarioji muzika
(Vokalas;
Gitara;
Bosinė gitara;
Mušamieji instrumentai;
Fortepijonas;
Saksofonai;
Trimitas;
Trombonas;
Smuikas;
Kontrabosas;
Elektroninė muzika)
Populiarioji muzika (studijos anglų kalba)

6531PX015

3

-

Menų profesinis bakalauras

6531PX015

3

-

Šokio pedagogika

6531MX005

3

-

Menų profesinis bakalauras
Ugdymo mokslų profesinis
bakalauras, pedagogas

Studijų programų specializacijų sąrašas išankstinis. Atitinkamos studijų programos specializacijos pasirinkimą sąlygoja studentų skaičius ir darbo rinkos poreikiai.
* – specializacija vykdoma, susidarius ne mažesnei negu 15 studentų grupei.
Sutrumpinimai:
NL – nuolatinės studijos
D – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis.
S – sesijinės studijos, organizuojamos sesijomis, vakarais, savaitgaliais ir pan.

_____________________________________________________________________________
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KONKURSINIO BALO DALYKAI IR SVERTINIAI KOEFICIENTAI
Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Studijų programa
Pirmasis
dalykas

Lietuvių gestų kalbos
vertimas

lietuvių kalba ir
literatūra

Pirmojo
dalyko
svertinis
koeficientas
svertinis
koeficientas

Antrasis
dalykas

0,4

istorija arba
geografija, arba
matematika, arba
informacinės
technologijos

Įvaizdžio dizainas
Mados dizainas
Muzikinis teatras
Populiarioji muzika

Socialinis darbas

Pradinio ugdymo
pedagogika
Vaikystės pedagogika

0,2

užsienio kalba –
0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

istorija – 0,2

0,1

0,2

0,2

stojamasis egzaminas 1,0

istorija

0,4

lietuvių kalba ir
literatūra

0,4

Šokio pedagogika
Bankininkystė
Buhalterinė apskaita
Finansai
Investicijos ir draudimas
Įstaigų administravimas
Kultūrinės veiklos
vadyba
Kūrybiškumas ir verslo
inovacijos
Reklamos vadyba
Tarptautinis verslas
Turizmo vadyba
Viešbučių ir restoranų
verslas
Verslo ekonomika

lietuvių kalbos ir
Antrojo
Trečiojo
literatūros arba
dalyko arba dalyko, nesutam- kito dalyko,
stojamojo pančio su kitais numatyto vietoje
egzamino
dalykais,
lietuvių kalbos ir
svertinis
svertinis
literatūros dalyko
koeficientas koeficientas
svertinis
koeficientas

matematika, arba
informacinės
technologijos,
arba geografija,
arba užsienio
kalba
matematika arba
užsienio kalba,
arba informacinės
technologijos

stojamasis egzaminas 0,7

matematika
0,4

Ryšiai su visuomene

lietuvių kalba ir
literatūra

Programų sistemos
Informacijos sistemos

matematika

0,4

istorija arba
informacinės
technologijos,
arba geografija,
arba užsienio
kalba

istorija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos,
arba geografija
informacinės
technologijos
arba fizika

0,2
0,2

0,2

užsienio kalba –
0,2

0,2

0,2

0,2

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Pirmasis
dalykas

Pirmojo
dalyko
svertinis
koeficientas
svertinis
koeficientas

chemija

0,4

Studijų programa

Cheminė analizė

Agroverslo technologijos

Biomedicininė
diagnostika
Radiologija
Ergoterapija
Kineziterapija

biologija

0,4

Bendrosios praktikos
slauga
Dietetika
Higieninė ir dekoratyvinė
kosmetologija
Veterinarija
Elektronikos inžinerija
Kompiuterių inžinerija
Mados technologijos ir
verslas
Kraštovaizdžio dizainas

Maisto technologija

matematika

0,4

Antrasis
dalykas

matematika arba
biologija, arba
fizika
chemija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos

lietuvių kalbos ir
Antrojo
Trečiojo
literatūros arba
dalyko arba dalyko, nesutam- kito dalyko,
stojamojo pančio su kitais numatyto vietoje
egzamino
dalykais,
lietuvių kalbos ir
svertinis
svertinis
literatūros dalyko
koeficientas koeficientas
svertinis
koeficientas
0,2

0,2

0,2

0,1

0,3

0,2

chemija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos,
arba fizika

0,2

0,2

0,2

chemija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

chemija arba
matematika
fizika arba
chemija, arba
informacinės
technologijos
chemija arba
fizika, arba
biologija, arba
informacinės
technologijos
chemija arba
biologija, arba
fizika

0,2

0,1

0,3

______________________________________________________________
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PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR DATOS*

Pagrindinis priėmimas

Papildomas priėmimas

Institucinis priėmimas

Prašymų priimti studijuoti
į Kolegiją registravimas
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio
kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų
elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo
informacinėje sistemoje

2021-06-01 – 2021-08-05 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2021-08-09 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Kolegijoje

2021-08-10 8 val. – 2021-0812 15 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

2021-08-09 15 val. – 2021-08-12

Prašymų priimti studijuoti į Kolegiją teikimas
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio
kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų
elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo
informacinėje sistemoje

2021-08-13 – 2021-08-16

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2021-08-20 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Kolegijoje

2021-08-21 8 val. – 2021-08-23 15 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

2021-08-20 15 val. – 2021-08-23

Prašymų priimti studijuoti į Kolegiją
registravimas
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio
kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų
pateikimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Kolegijoje

2021-08-25 – 2021-08-31

Stojamųjų egzaminų sesija **
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Vykdomi stojamieji egzaminai

2021-06-25 – 2021-07-09

Rezultatų paskelbimas

Iki 2021-07-12

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas
Vykdomas motyvacijos įvertinimas
motyvacijos vertinimas
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija
(pateikusiems prašymus papildomo priėmimo
metu arba dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

2021-06-08 – 2021-08-03

Vykdomi stojamieji egzaminai

2021-08-16

Rezultatų paskelbimas

2021-08-17

Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų
programas motyvacijos
vertinimas (pateikusiems prašymus papildomo Vykdomas motyvacijos įvertinimas
priėmimo metu arba dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

2021-08-14 – 2021-08-16

* – dėl ypatingų aplinkybių datos gali kisti, informacija apie galimus pokyčius teikiama LAMA BPO
tinklalapyje www.lamabpo.lt ir Kolegijos tinklapyje www.viko.lt

** Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis į Įvaizdžio dizaino, Mados dizaino, Muzikinio teatro, Populiariosios
muzikos ir Šokio pedagogikos studijų programas skelbiamas Taisyklių 4 priede.
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4 priedas
STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS KOLEGIJĄ BENDROJO PRIĖMIMO METU 2021 M. TVARKARAŠTIS*
Eil.
Nr.

1.

Studijų programa

Mados dizainas,
Įvaizdžio
dizainas

Egzaminas

Piešimas ir kompozicija

Konsultacija
2.

Populiarioji
muzika

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Vieta
(kolegija,
adresas)
VTDK,
Olandų g. 16,
Vilnius
arba
KK A.
Mackevičiaus
g. 27, Kaunas

Birželis

Liepa

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pn

Š

S

Pr

A

T

K

Pn

Š

S

Pr

A

T

K

Pn

10
val.

10
val.

10
val.

10
val.
(N)

9
val.
10
val.
(K)

9
val.
10
val.
(K)

9
val.

9
val.

10
val.

10
val.

10
val.

VK
Didlaukio g.
82, Vilnius

Konsultacija
3.

Muzikinis teatras

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai;
vaidyba (Muzikinis teatras);
Judesio, vaidybos, muzikinių
gebėjimų ir įgūdžių patikrinimas
(Vaidyba)
Konsultacija

4.

Šokio
pedagogika

Šokio gebėjimų patikrinimas
Muzikinių gebėjimų
patikrinimas

VK
Didlaukio g.
82, Vilnius

VK
Didlaukio g.
82,
Vilnius

9
val.
10
val.
11
val.

9
val.
10
val.
11
val.

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VILNIAUS KOLEGIJĄ PAPILDOMO PRIĖMIMO METU
2021 M. TVARKARAŠTIS
Rugpjūtis
Eil.
Nr.

Studijų programa

Egzaminas

Vieta (kolegija,
adresas)

16
Pr

1.

Mados dizainas
Įvaizdžio dizainas

Piešimas ir kompozicija
Konsultacija

2.

Populiarioji muzika

Muzikiniai gebėjimai ir
įgūdžiai

VTDK,
Olandų g. 16,
Vilnius
VK, Didlaukio
g. 82, Vilnius

3.

4.

Muzikinis teatras

Šokio pedagogika

Muzikinių gebėjimų
patikrinimas

9 val.
10 val. (N)

Konsultacija
Muzikiniai gebėjimai ir
įgūdžiai; vaidyba
(Muzikinis teatras);
Judesio, vaidybos,
muzikinių gebėjimų ir
įgūdžių patikrinimas
(Vaidyba)
Konsultacija
Šokio gebėjimų
patikrinimas

10 val.

9 val.

VK, Didlaukio
g. 82, Vilnius

10 val.

9 val.
VK, Didlaukio
g. 82,
Vilnius

Santrumpos:
N - nuotoliniu būdu
___________________________________________________

10 val.
11 val.
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5 priedas
STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2021 METAIS Į VILNIAUS KOLEGIJĄ, METINĖS STUDIJŲ
KAINOS
Studijų programa

Norminė studijų
kaina, (Eur)
NL

Metinė studijų
kaina, (Eur)
NL

D
S
D
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
Elektronikos inžinerija
2463
2463
2520
Informacijos sistemos
2463
2463
2520
Kompiuterių inžinerija
2463
2463
2520
Programų sistemos
2463
2463
2520
Programų sistemos (anglų kalba)
2463
–
2520
EKONOMIKOS FAKULTETAS
Bankininkystė
1800
1800
1860
Buhalterinė apskaita
1800
1800
1860
Finansai
1800
1800
1860
Investicijos ir draudimas
1800
1800
1860
Verslo ekonomika
1800
1800
1860
Verslo ekonomika (anglų kalba)
1800
–
1860
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų
1800
–
1860
kalba)
Organizacijų vadyba
1800
1800
1860
Reklamos vadyba
1800
1800
1860
Ryšiai su visuomene
1800
1800
1860
Tarptautinis verslas
1800
1800
1860
Tarptautinis verslas (anglų kalba)
1800
–
1860
Turizmo vadyba
1800
1800
1860
Turizmo vadyba (anglų kalba)
1800
–
1860
Viešbučių ir restoranų verslas
1800
1800
1860
Viešbučių ir restoranų verslas (anglų kalba)
1800
–
1860
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
Bendrosios praktikos slauga
2463
–
2520
Biomedicininė diagnostika
2833
–
2880
Dietetika
2463
–
2520
Ergoterapija
2463
–
2520
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija
2463
–
2520
Kineziterapija
2463
–
2520
Radiologija
2833
–
2880
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Agroverslo technologijos
2463
2463
2520
Cheminė analizė
2463
–
2520
Kraštovaizdžio dizainas
2463
2463
2520
Maisto technologija
2463
2463
2520

S

Vieno
studijų
kredito
kaina,
(Eur)

2520
2520
2520
2520
–

42
42
42
42
42

1860
1860
1860
1860
1860
–

31
31
31
31
31
31

–

31

1860
1860
1860
1860
–
1860
–
1860
–

31
31
31
31
31
31
31
31
31

–
–
–
–
–
–
–

42
48
42
42
42
42
48

2520
–
2520
2520

42
42
42
42

Studijų programa

Norminė studijų
kaina, (Eur)
NL

Metinė studijų
kaina, (Eur)
NL

D
S
D
S
Veterinarija
2833
–
2880
–
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Lietuvių gestų kalbos vertimas
2833
–
2880
–
Pradinio ugdymo pedagogika
2833
2833
2880
2880
Socialinis darbas
1800
1800
1860
1860
Vaikystės pedagogika
2833
2833
2880
2880
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Įvaizdžio dizainas
3776
–
3780
–
Kultūrinės veiklos vadyba
1800
1800
1860
1860
Kultūrinės veiklos vadyba (anglų kalba)
1800
–
1860
–
Mados dizainas
3776
–
3780
–
Mados technologijos ir verslas
2463
2463
2520
2520
Muzikinis teatras
3776
–
3780
–
Populiarioji muzika
7080
–
7140
–
Šokio pedagogika
2833
–
2880
–
Santrumpos:
NL – nuolatinės studijos.
D – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis.
S – nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis, vakarais, nuotoliniu būdu.
___________________________________________________________________________

Vieno
studijų
kredito
kaina,
(Eur)
48
48
48
31
48
63
31
31
63
42
63
119
48
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KITŲ PASIEKIMŲ ĮTAKA KONKURSINIAM BALUI

Kriterijus
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9
įvertinimas
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo
tarnyba
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir
konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas
(didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų
olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir
konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas
(didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų
olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

Kriterijaus vertė
0,25 balo
0,5 balo
aukso medalis, arba I
vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II
vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba
III vieta, – 1 balas
aukso medalis, arba I
vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II
vieta, – 1 balas; bronzos
medalis, arba III vieta,
– 0,5 balo

Stojantiesiems į Kolegijos studijų programas ir baigusiems tos pačios
švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba
baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas 1 balas
ir turintiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą
kvalifikaciją
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“
finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba
„Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje
0,25 balo
savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo
savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne
mažiau kaip 6 mėnesius
______________________________________________________
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7 priedas
LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ,
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.
26.

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

27. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas
28. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų
mokiniams
29. Lietuvos geomokslų olimpiada
30. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
31. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
32. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
33. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
34. Lietuvos mokinių dailės olimpiada
35. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
36. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada
Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas
Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
___________________________________
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8 priedas
KITŲ PAPILDOMŲ PASIEKIMŲ ĮTAKA KONKURSINIAM BALUI, STOJANTIESIEMS
Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS
Studijų programa
Agroverslo technologijos

Į visas studijų programas

Kriterijus
Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą
Vykdantiems žemės ūkio veiklas
Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų
darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą
Baigusiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas
Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo
mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų
programą
Baigusiems neformaliojo švietimo programas,
atitinkančias pasirinktą studijų programą
(vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse
gauti pažymėjimai)

Kriterijaus
vertė
1 balas
1 balas

____________________________________________________________

1 balas

1 balas

