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STUDIJŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2015 M. PRIĖMIMUI
1. Pirmosios pakopos studijų programų sąrašas.
Studijų forma ir trukmė
Valstybinis
Studijų programa
Suteikiama kvalifikacija
NL (S)
kodas
NL
I***
GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS
612C10002
Biologija (specializacijos
3,5**
Biologijos bakalauras
– hidrobiologija;
mikrobiologija; taikomoji
botanika)
612C90001
Ekologija ir aplinkos
3,5**
Gyvybės mokslų bakalauras
valdymas
612F80002
Hidrologija ir
3,5**
Gamtinės geografijos
okeanografija
bakalauras
612I10005
Informatika
3,5**
Informatikos bakalauras
(specializacijos –
programų sistemų
kūrimas; išmaniųjų
sistemų kūrimas)
612G10003
Matematika
4
Matematikos bakalauras
612G310??
Taikomoji statistika*
3,5
Statistikos bakalauras
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
612Q30003
Anglų filologija1
4
Anglų filologijos bakalauras
612Q10003
Anglų ir vokiečių /
4
Lingvistikos bakalauras
prancūzų kalbos (vokiečių
kalba)1
612V40003
Archeologija
4
Archeologijos bakalauras
612V10002
Istorija
4
Istorijos bakalauras
612V56002
Medijų filosofija ir
3,5
Kultūros filosofijos
2
kultūrinės industrijos
bakalauras
612U10006
Lietuvių filologija ir
4
Lietuvių filologijos
režisūra
bakalauras
612U10008
Lietuvių filologija ir švedų
4
Lietuvių filologijos
3
kalba
bakalauras
612U10???
Lietuvių filologija ir
4
Lietuvių filologijos
užsienio kalba (ispanų)*
bakalauras

NL – nuolatinės studijos, NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos, I – ištęstinės studijos.
*Į šią studijų programą bus priimama, jei ji iki 2015 m. gegužės 1 d. bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijos registre.
** Jei studijų trukmės keitimas bus patvirtintas Senate.
*** Studentams suteikiama galimybė studijas baigti greičiau nei numatyta studijų planuose. Reali studijų trukmė
priklausys nuo studento pasirinktų studijų kreditų skaičiaus per semestrą.
1
Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko
įvertinimą.
2
Į šią studijų programą bus priimama, jei studijų programos pavadinimas „Kultūros ir medijų filosofija‟ bus pakeistas į
„Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos‟.
3
Į šią studijų programą priimama nebus, jei bus įregistruota nauja programa „Lietuvių filologija ir užsienio kalba”.

612H17004
612H81002
612H62003

612E10003

612H50002
612H53001
612H51001
612H30003
612H20002

612W31002

612W51001
612K13001

612H93001
612X14002

612W54001
612J930001

612W41006
612W12001

4

JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS
Aplinkos inžinerija
4
Aplinkos inžinerijos
bakalauras
Chemijos inžinerija
4
Chemijos inžinerijos
bakalauras
Elektros inžinerija
4
6
Elektros inžinerijos
(specializacija –
bakalauras
mechatronikos ir robotikos
technologijos)4
Informatikos inžinerija
4
6
Informatikos inžinerijos
(specializacija – robotų
bakalauras
programų inžinerija)4
Jūrų transporto energetikos
4
Jūrų inžinerijos bakalauras
inžinerija
Jūrų uostų inžinerija
4
Jūrų uostų inžinerijos
bakalauras
Laivo inžinerija
4
Jūrų inžinerijos bakalauras
Mechanikos inžinerija
4
6
Mechanikos inžinerijos
bakalauras
Statybos inžinerija
4
6
Statybos inžinerijos
bakalauras
MENŲ FAKULTETAS
Atlikimo menas5
4
Muzikos bakalauras
(specializacijos –
chorvedyba ir
vargonininkavimas,
dainavimas ,džiazo ir
populiarioji muzika,
fortepijonas, liaudies
muzika, pučiamųjų ir
styginių muzika)
Choreografija
4
Šokio bakalauras
Kraštovaizdžio
4
Kraštovaizdžio
architektūra
architektūros bakalauras,
kraštovaizdžio architektas
Kraštovaizdžio planavimas
4
Kraštovaizdžio
ir aplinkos dizainas
projektavimo bakalauras
Muzikos pedagogika
4
Meno pedagogikos,
muzikos bakalauras,
pedagogas
Sportiniai šokiai
4
Šokio bakalauras
Statinių ir parkų
4
Restauravimo ir
restauravimas
konservavimo technologijų
bakalauras
Vaidyba
4
Teatro bakalauras
6
Vizualieji menai
3,5**
Dailės bakalauras

Jei specializacija bus patvirtinta Senate.
Studentams suteikiama galimybė rinktis „Muzikos pedagogikos” gretutinių studijų programą. Baigus gretutines
studijas suteikiama pedagogo kvalifikacija.
6
Jei nebus pakeistas studijų programos pavadinimas į „Vizualieji menai”, bus priimama į „Dailę”.
5

612X20001
612X13002
612S10003
612X120??

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Edukologija
4
Kūno kultūros ir sporto
4
4
pedagogika
Psichologija
4
6
Pradinio ugdymo
4
pedagogika*

612X16001

Socialinė pedagogika7

4

612X11002

Vaikystės pedagogika

4

612L17001
612N20007

612L20003
612L70001
612N70004
612P50002
612H16002
612B32003
618B31001
612B82001
612N80001
612B70003

48

Edukologijos bakalauras
Dalyko pedagogikos
bakalauras, pedagogas
Psichologijos bakalauras
Pradinio ugdymo
pedagogikos bakalauras,
pedagogas
Socialinės pedagogikos
bakalauras, pedagogas
Ikimokyklinio ugdymo
pedagogikos bakalauras,
auklėtojas

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Ekonomika
4
6
Ekonomikos bakalauras
8
Vadyba (specializacijos –
4
6
Vadybos bakalauras
logistika; prekybos
vadyba)
Politikos mokslai
3,5
5
Politikos mokslų bakalauras
8
Socialinė ekonominė
3,5
5
Visuomeninės geografijos
geografija ir regionistika
bakalauras
Viešasis administravimas
3,5**
5** Viešojo administravimo
bakalauras
Žurnalistika
4
Žurnalistikos bakalauras
SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Biomedicinos inžinerija
4
Biomedicinos inžinerijos
bakalauras
Ergoterapija
4
Ergoterapijos bakalauras,
ergoterapeutas
Kineziterapija
4
Kineziterapijos bakalauras,
kineziterapeutas
Radiologija
4
Radiologijos bakalauras
Rekreacija ir turizmas
4
6
Turizmo ir poilsio
bakalauras
Slaugos bakalauras, bendrosios
Slauga
4
praktikos slaugytojas

612L50002
612L50006
612A60004

612X30001

Socialinis darbas
4
bendruomenėje
Socialinis darbas sveikatos
4
priežiūroje
Visuomenės sveikata
4
49
(specializacija – mityba)
TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
Andragogika
5

Socialinio darbo bakalauras
Socialinio darbo bakalauras
Visuomenės sveikatos
bakalauras
Andragogikos bakalauras,
andragogas

*Į šią studijų programą bus priimama, jei ji iki 2015 m. gegužės 1 d. bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijos registre.
** Jei studijų trukmės keitimas bus patvirtintas Senate.
7
Studentai gali rinktis šias gretutinių studijų programas: vaikystės pedagogika, viešasis administravimas.
8
Dalis studijų programos bus vykdoma nuotoliniu būdu.
9
Studentams suteikiama galimybė studijuoti gretutinę andragogikos studijų programą ir įgyti dvigubo bakalauro laipsnį.

2. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų sąrašas.
Studijų forma ir trukmė
Valstybinis
Studijų programa
Suteikiama kvalifikacija
Kokio pasirengimo asmenys priimami
kodas
NL
NL (S)
I
GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS
621C90001
Ekologija ir
2
Gyvybės mokslų magistras Asmenys, turintys ekologijos ir aplinkotyros, biologijos,
aplinkotyra10
gyvybės mokslų, biochemijos, aplinkos inžinerijos,
gamtinės geografijos, kraštovaizdžio architektūros,
miškininkystės, agronomijos, visuomenės sveikatos
bakalauro laipsnį.
621F74001
Geoinformatika8
2
Geoinformatikos magistras Asmenys, turintys informatikos, matematikos, informatikos
inžinerijos, fizikos, statistikos, biofizikos, ekologijos ir
aplinkotyros, gamtinės geografijos, ekonomikos, vadybos
ir verslo administravimo, komunikacijos ir informacijos
bakalauro laipsnį.
621C10004
Ichtiologija ir
2
Biologijos magistras
Asmenys, turintys biologijos, ekologijos, ekologijos ir
žuvininkystė
aplinkotyros bei gyvybės mokslų bakalauro laipsnį.
621I20002
Informacijos
1,5
Informacijos sistemų
Asmenys, turintys informatikos, matematikos, fizikos,
sistemos8
magistras
statistikos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros,
ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo,
komunikacijos ir informacijos ar technologijos mokslų
srities bakalauro laipsnį.
621F80001
Jūrų hidrologija
1,5
Gamtinės geografijos
Asmenys, turintys gamtinės geografijos, aplinkotyros,
magistras
geologijos, fizikos, gamtos mokslų, jūrų inžinerijos,
gamtos išteklių technologijų, visuomeninės geografijos,
aplinkos inžinerijos krypčių bakalauro laipsnį.
621G30003
Statistika ir
2
Statistikos magistras
Asmenys, turintys statistikos, matematikos, informatikos
operacijų tyrimas
arba fizikos bakalauro laipsnį.

NL – nuolatinės studijos, NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos, I – ištęstinės studijos.
8
Dalis studijų programos bus vykdoma nuotoliniu būdu.
10
Kai kurie dalykai dėstomi anglų kalba.

621Q10010

621V22001
621V72003

621U01001
621U94001
621V530??

621H17005
621H53001

621H81003

621H50001

Anglų ir kita
užsienio
(vokiečių k. /
prancūzų k.) kalba
ir verslo
komunikacija
(vokiečių kalba)
Baltijos šalių
istorija
Baltų ir germanų
kultūros paveldo
vizualizacija11
Baltų kalbotyra11
Teatrologija11
Profesinė etika ir
etikos auditas*, 11

2

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Lingvistikos magistras
Priimami asmenys, turintys anglų / vokiečių / prancūzų
filologijos arba lingvistikos bakalauro laipsnį arba kitos
srities bakalauro laipsnį ir baigę gretutines anglų filologijos
krypties studijas ar pasiekę B2 lygį pagal Bendruosius
Europos metmenis.

2

Europos istorijos magistras Asmenys, turintys istorijos ar archeologijos bakalauro
laipsnį.
Paveldosaugos magistras

1,5

2
2
1,5

Jūros aplinkos
inžinerija
Jūrų uostų
valdymas

1,5

Naftos
technologiniai
procesai
Laivyno techninė
eksploatacija

1,5

2

1,5

Baltų filologijos magistras
Teatrologijos magistras
Filosofijos magistras

Asmenys, turintys humanitarinių, socialinių mokslų ar
meno srities bakalauro laipsnį.

Asmenys, turintys humanitarinių, socialinių mokslų srities
bakalauro laipsnį.
JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS
Aplinkos inžinerijos
Asmenys, turintys technologijos, fizinių, biomedicinos
magistras
mokslų sričių bakalauro laipsnį.
Jūrų uostų inžinerijos
Asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro
magistras
laipsnį arba kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį
kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų
krypties darbo stažą.
Chemijos inžinerijos
Asmenys, turintys technologijos, fizinių, biomedicinos
magistras
mokslų sričių bakalauro laipsnį.
2

Jūrų inžinerijos magistras

Asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro
laipsnį arba baigę laivų energetinių įrenginių
eksploatavimo ir jūrų laivavedybos aukštojo mokslo
koleginių studijų programas12.

*Į šią studijų programą bus priimama, jei ji iki 2015 m. gegužės 1 d. bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijos registre.
11
Asmenims, neturintiems pasirinktos magistrantūros krypties bakalauro laipsnio, studijų metu būtina išklausyti papildomus studijų dalykus.

621H52001

621H70007
621H60002

621H20004
621E15004

Laivų
projektavimas ir
statyba
Perdirbimo
pramonės inžinerija
Pramonės elektros
įranga ir
automatika
Uosto statiniai

2

Jūrų inžinerijos magistras

Asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro
laipsnį.

2

Gamybos inžinerijos
magistras
Elektronikos ir elektros
inžinerijos magistras

Asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro
laipsnį.
Asmenys, turintys technologijos, fizinių, biomedicinos
mokslų sričių bakalauro laipsnį.

Techninių
informacinių
sistemų inžinerija
(specializacija –
biomedicininių
informacinių
sistemų inžinerija)4

2

Statybos inžinerijos
magistras
Informacinių sistemų
inžinerijos magistras

Asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro
laipsnį
Asmenys, turintys informatikos inžinerijos, elektronikos
inžinerijos, informatikos, matematikos, biofizikos,
bioinžinerijos ar biomedicinos inžinerijos bakalauro
laipsnį.

2

2

MENŲ FAKULTETAS
Be stojamojo egzamino
621W54001

Choreografija

1,5

Šokio magistras

621W31002

Choro dirigavimas

2**

Muzikos magistras

Asmenys, baigę bakalauro
studijas 2014 m. arba
2015 m. pagal atitinkamas
programas.

Su stojamuoju egzaminu
Asmenys, baigę studijas
pagal šokio krypties studijų
programas.
Asmenys, baigę bakalauro
studijas pagal kitas muzikos
krypties ar meno
pedagogikos šakos studijų
programas ir išklausę ne
mažiau kaip 20 kreditų
dirigavimo dalykų.

** Jei studijų trukmės keitimas bus patvirtintas Senate.
4
Jei specializacija bus patvirtinta Senate.
12
Asmenims, baigusiems laivų energetinių įrenginių eksploatavimo ir jūrų laivavedybos aukštojo mokslo koleginių studijų programas, studijų metu būtina išklausyti papildomus studijų
dalykus (30 ECTS).

621W31003

Dainavimas

621W41003

Dramos režisūra

621W310??

Džiazo ir
populiarioji
muzika*
Fortepijono
pedagogika

2

Muzikos magistras

2

Meno pedagogikos
magistras

621W31004

Liaudies muzika

2

Muzikos magistras

621W31005

Pučiamųjų ir
styginių muzika

2

Muzikos magistras

621K13002

Kraštovaizdžio
architektūra

2

Kraštovaizdžio
architektūros magistras,
kraštovaizdžio architektas

621X14003

Muzikos
pedagogika

2

Meno pedagogikos
magistras

621X14005

2

1,5

Muzikos magistras

Teatro magistras

Asmenys, baigę bakalauro
studijas pagal kitas muzikos
krypties ar meno
pedagogikos šakos studijų
programas ir išklausę ne
mažiau kaip 20 kreditų
dainavimo dalykų.
Asmenys, baigę bakalauro
studijas pagal teatro ir kino
krypties studijų programas.
Asmenys, baigę bakalauro
studijas pagal kitas atlikimo
meno studijų programas.
Asmenys, baigę bakalauro
studijas pagal kitas muzikos
krypties ar meno
pedagogikos šakos studijų
programas.
Asmenys, baigę bakalauro
studijas pagal kitas atlikimo
meno studijų programas.
Asmenys, baigę bakalauro
studijas pagal kitas atlikimo
meno studijų programas.
Asmenys, turintys kraštovaizdžio architektūros,
architektūros, architektūrinio projektavimo, dizaino,
interjero dizaino, dailės, paveldosaugos, regionų ir miestų
planavimo, kraštovaizdžio projektavimo, urbanistinės
inžinerijos, žemėtvarkos, želdynų projektavimo, miestų ir
rekreacinės miškininkystės, dekoratyviojo želdinimo,
kraštovaizdžio geografijos, aplinkotvarkos, kraštotvarkos
bakalauro laipsnį.
Asmenys, baigę bakalauro studijas pagal muzikos krypties
ar meno pedagogikos šakos studijų programas.

621V80005

621X20009
621X91001
621X10002
621X16001

621X20031

Dvasinis
konsultavimas ir
asistavimas11
Edukologija11
Karjeros
projektavimas
Kūno kultūros
pedagogika11, 13
Socialinė
pedagogika8, 11, 14

2

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Religijos studijų magistras

3
2
2**

Švietimo vadyba8,

Edukologijos magistras
Karjeros ugdymo
magistras
Pedagogikos magistras

2

Socialinės pedagogikos
magistras

3

Edukologijos magistras

2

Edukologijos magistras

Asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį.

11, 15

621X20007

621S10006
621S10004

Šeimos edukologija
ir vaiko teisių
apsauga16
Konsultavimo
psichologija
Pedagoginė
psichologija

2

Asmenys, turintys švietimo ir ugdymo krypčių grupės
bakalauro laipsnį.

Psichologijos magistras
3

Psichologijos magistras

Asmenys, turintys psichologijos bakalauro laipsnį.

*Į šią studijų programą bus priimama, jei ji iki 2015 m. gegužės 1 d. bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijos registre.
** Jei studijų trukmės keitimas bus patvirtintas Senate.
8
Dalis studijų programos bus vykdoma nuotoliniu būdu.
11
Asmenims, neturintiems pasirinktos magistrantūros krypties bakalauro laipsnio, studijų metu būtina išklausyti papildomus studijų dalykus.
13
1 balas pridedamas dirbantiems kūno kultūros pedagogais, mokytojais ir treneriais.
14
1 balas pridedamas dirbantiems socialiniais pedagogais.
15
1 balas pridedamas dirbantiems švietimo įstaigų vadovais.
16
Studijų programa vykdoma nuotoliniu būdu.

621L20002
621N20031
621P90006
621N70009
621N50002
621N20015
621L70002
621L10014

621N80001
621L50002
621B70003
621N27001
621A60005

Europos studijos
Inovacijų vadyba ir
technologijos
Medijos ir
komunikacija 17, 18
Regionų valdysena

2
1,5

Rinkodara
Verslo vadyba8
Visuomeninė
geografija19
Verslo ekonomika

2
2
1,5

Rekreacijos ir
turizmo vadyba
Socialinis darbas
Slauga
Sveikatos
priežiūros vadyba
Visuomenės
sveikatos ugdymas

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Politikos mokslų magistras
Vadybos magistras

1,5

Komunikacijos magistras

1,5

Viešojo administravimo
magistras
Rinkodaros magistras
Vadybos magistras
Visuomeninės geografijos
magistras
Ekonomikos magistras

1,5

1,5
2
2
2

2

2

2

Asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį.

Asmenys, turintys ekonomikos, finansų, apskaitos
bakalauro laipsnį.
SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Turizmo ir poilsio
magistras
Asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį.
Socialinio darbo magistras
Slaugos magistras
Asmenys, turintys biomedicinos mokslų srities bakalauro
laipsnį.
Vadybos magistras
Asmenys, turintys socialinių arba biomedicinos mokslų
srities bakalauro laipsnį.
Visuomenės sveikatos
magistras

Dalis studijų programos bus vykdoma nuotoliniu būdu.
Dalis dalykų gali būti dėstoma nuotoliniu būdu, bendradarbiaujant su Valdosta valstybiniu universitetu (JAV).
18
Dalis dalykų gali būti dėstoma anglų kalba (bendradarbiaujant su Valdosta valstybiniu universitetu (JAV) ir Voldos universitetine kolegija (Norvegija)), suteikiant galimybę studijuoti
lietuvių kalba alternatyvų dalyką.
19
Dalis dalykų gali būti dėstoma anglų kalba, bendradarbiaujant su Ekso-Marselio (Prancūzija) ir Orleano (JAV) universitetais.
8

17

621X30001
621B30004

Andragogika11
Papildomoji ir
alternatyvioji
medicina

2

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
3
Andragogikos magistras
Asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį.
Reabilitacijos magistras
Asmenys, turintys reabilitacijos krypties (kineziterapijos ar
ergoterapijos šakos) bakalauro laipsnį.

3. Laipsnio nesuteikiančių studijų programų sąrašas.
Studijų forma ir trukmė
Valstybinis
Studijų programa
Suteikiama kvalifikacija
Kokio pasirengimo asmenys priimami
kodas
NL
NL (S)
I
TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
Pedagogika
1,5
Andragogas
Asmenys, turintys universitetinį ar koleginį bakalauro
suaugusiesiems /
laipsnį.
Andragogika*
4. Sutrumpintų studijų bakalauro laipsniui įgyti programų sąrašas.
Studijų forma ir trukmė
Valstybinis
Studijų programa
Suteikiama kvalifikacija
kodas
I
NL
NL (S)
MENŲ FAKULTETAS
612K13001
Kraštovaizdžio
2
Kraštovaizdžio architektūros
architektūra
bakalauras, kraštovaizdžio
architektas
612W41005 Režisūra20
2
Teatro bakalauras
612W41006

612X20001

Vaidyba

Edukologija

2

Teatro bakalauras
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
2
Edukologijos bakalauras

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, baigę kraštovaizdžio projektavimo,
želdynų projektavimo, dekoratyviojo želdinimo, dailės,
dizaino krypčių aukštojo mokslo kolegines studijas.
Priimami asmenys, baigę teatro, šokio ar kultūros
vadybos profesinį bakalaurą.
Priimami asmenys, baigę teatro ir kino krypties
aukštojo mokslo kolegines studijas.
Priimami asmenys, baigę socialinių arba humanitarinių
mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas.

*Į šią studijų programą bus priimama, jei ji iki 2015 m. gegužės 1 d. bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijos registre.
11
Asmenims, neturintiems pasirinktos magistrantūros krypties bakalauro laipsnio, studijų metu būtina išklausyti papildomus studijų dalykus.
20
Bus renkamas renginių režisūros kursas

612S10003

Psichologija

612X11002

Vaikystės
pedagogika16

612N20007

Vadyba

612N70004

Viešasis
administravimas

612B32003

Ergoterapija

612B70003

Slauga

612L50002

Socialinis darbas
bendruomenėje

612A60004

Visuomenės sveikata

612X30001

Andragogika21

21

3

Psichologijos bakalauras

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogikos bakalauras,
auklėtojas
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
2
Vadybos bakalauras
Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba
universitetinį išsilavinimą.
2
Viešojo administravimo
Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba
bakalauras
universitetinį išsilavinimą.
SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
3
Ergoterapijos bakalauras,
Priimami asmenys, baigę slaugos ir reabilitacijos
ergoterapeutas
krypties ar grožio terapijos šakos aukštojo mokslo
kolegines arba universitetines studijas.
2
Priimami asmenys, baigę ergoterapijos aukštojo
mokslo kolegines studijas.
2
Slaugos bakalauras, bendrosios
Priimami asmenys, baigę slaugos krypties aukštojo
praktikos slaugytojas
mokslo universitetines ar kolegines studijas.
3
Priimami asmenys, baigę medicinos ir sveikatos
krypčių aukštojo mokslo universitetines ar kolegines
studijas.
2
Socialinio darbo bakalauras
Priimami asmenys, turintys socialinių arba
biomedicinos mokslų sričių aukštojo mokslo kolegines
ar universitetines studijas.
2,5 Visuomenės sveikatos
Priimami asmenys, baigę medicinos ir sveikatos
bakalauras
krypčių aukštojo mokslo kolegines ar universitetines
studijas.
TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
2,5 Andragogikos bakalauras,
Priimami asmenys, baigę socialinių mokslų srities
andragogas
aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.

Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.

2

Priimami asmenys, turintys universitetinį arba jam
prilygstantį aukštąjį išsilavinimą arba baigę socialinių,
humanitarinių ar biomedicinos mokslų srities aukštojo
mokslo kolegines studijas.
Priimami asmenys, baigę edukologijos krypties
aukštojo mokslo arba kitos krypties aukštojo mokslo
studijas ir turintys pedagogo profesinę kvalifikaciją.

612Q30003

Anglų filologija21

2

Anglų filologijos bakalauras

612I10005

Informatika21

2

Informatikos bakalauras

Priimami asmenys, baigę anglų kalbos aukštojo
mokslo kolegines studijas.
Priimami asmenys, baigę informatikos ar informatikos
inžinerijos krypties aukštojo mokslo kolegines
studijas.

5. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti programų sąrašas.
Studijų forma ir trukmė
Baigus studijas
Studijų programa
Kokio pasirengimo asmenys priimami
išduodama
NL
NL (S)
I
GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Biologija
iki 1
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę biomedicinos mokslų srities aukštojo
mokslo kolegines studijas.
Informatika
iki 1
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę informatikos ar informatikos inžinerijos
krypties aukštojo mokslo kolegines studijas.
JŪRŲ TECHNIKOS FAKULTETAS
Integruota inžinerija
iki 1 Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę technologijos, fizinių, biomedicinos mokslų
srities aukštojo mokslo kolegines studijas.
MENŲ FAKULTETAS
Kraštovaizdžio
iki 1 Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę kraštovaizdžio projektavimo, želdynų
architektūra
projektavimo, dekoratyviojo želdinimo, statybos inžinerijos, dizaino,
aplinkotvarkos krypčių aukštojo mokslo kolegines studijas.
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Socialinė pedagogika
iki 1 Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę socialinių mokslų srities aukštojo mokslo
kolegines studijas.
Šeimos edukologija ir
iki 1
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę pedagogikos krypties aukštojo mokslo
vaiko teisių apsauga
kolegines studijas.
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Inovacijų vadyba ir
iki 1
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas.
technologijos22

Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.
Asmenims, baigusiems ne socialinių mokslų srities studijas, studijų metu būtina išklausyti papildomus pasirinktos studijų krypties dalykus (10 ECTS).

21
22

Medijos ir komunikacija

iki 1

Regionų valdysena22
Rinkodara22
Verslo ekonomika

iki 1
iki 1
iki 1

Verslo vadyba22

iki 1

Rekreacija ir turizmas
Slauga

Akademinė pažyma

iki 1
iki 1

Socialinis darbas
bendruomenėje
Sveikatos priežiūros
vadyba

iki 1

Andragogika

iki 1

Papildomoji ir
alternatyvioji medicina

iki 1

iki 1

Priimami asmenys, baigę informacijos paslaugų, viešųjų ryšių,
leidybos, komunikacijos krypčių aukštojo mokslo kolegines studijas
arba baigę kitų krypčių aukštojo mokslo kolegines studijas ir turintys
darbo patirties žiniasklaidoje.
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas.
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas.
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę ekonomikos, finansų ir apskaitos krypčių
aukštojo mokslo kolegines studijas.
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas.
SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę rekreacijos, turizmo, viešbučių vadybos ar
administravimo studijų programų aukštojo mokslo kolegines studijas.
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę medicinos ir sveikatos krypčių aukštojo
mokslo kolegines studijas.
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę socialinio darbo krypties aukštojo mokslo
kolegines studijas.
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę medicinos ir sveikatos krypčių ar socialinių
mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas.
TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę socialinių mokslų srities aukštojo mokslo
kolegines studijas.
Akademinė pažyma
Priimami asmenys, baigę reabilitacijos (ergoterapijos ir
kineziterapijos) krypties aukštojo mokslo kolegines studijas.

