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PATVIRTINTA 
Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 
2019 m. gegužės      d. įsakymu Nr. R– 

 
KONKURSINIO BALO SANDARA STOJANTIESIEMS Į ANTROSIOS PAKOPOS IR PROFESINES PEDAGOGINES STUDIJAS  

2019–2020 STUDIJŲ METAIS 
 

Į Vilniaus universitete vykdomas antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijų programas gali pretenduoti asmenys:  

1. baigę konkursinio balo sandaros lentelėje išvardytų universitetinių pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų kryčių arba krypties šakų programas ir 
turintys ne žemesnį nei universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei atitinkantys kitas nustatytas sąlygas; 

2. baigę konkursinio balo sandaros lentelėje išvardytų neuniversitetinių pirmosios pakopos studijų krypčių arba krypties šakų programas ir turintys 
profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pabaigę papildomąsias studijas ir atitinkantys kitas nustatytas sąlygas.  

Konkursinio balo sandaros lentelėje vartojamos reikšmės 
A diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis 

AS diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis 

D 
baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;  
PASTABA: tais atvejais, kai diplomo priedėlyje nurodytas pagrindinių studijų baigiamojo darbo (ar baigiamojo egzamino) pažymys ir gretutinių studijų baigiamojo 
darbo (ar baigiamojo egzamino) pažymys, skaičiuojamas šių pažymių svertinis vidurkis 

D1 papildomųjų studijų baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) 
E stojamasis egzaminas/testas/esė 

M1 papildomųjų studijų dalykų pažymių, išskyrus baigiamojo egzamino pažymį, vidurkis 
M2 papildomųjų studijų dalykų pažymių, išskyrus baigiamojo egzamino pažymį, svertinis vidurkis 
M3 papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis 
M4 papildomųjų studijų dalykų pažymių svertinis vidurkis 
V diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, aritmetinis vidurkis 

VS diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymį, svertinis vidurkis 
SD studijų programos dalykų (arba keleto jų) aritmetinis vidurkis 

SDS studijų programos dalykų (arba keleto jų) svertinis vidurkis 
MV motyvacijos vertinimas/motyvacinis laiškas 

P papildomi balai 
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Valstybinis 
kodas 

Studijų programa 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 
(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos universitetinėse 
studijose išklausyti studijų dalykai 

(SD / SDS), kurie reikalingi 
konkursiniam balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo formulė 

MEDICINOS FAKULTETAS 
621++++++ Išplėstinės praktikos slauga* B700 Slauga - V + D + P 

  B700 Slauga (baigę kolegiją ir ištęstines Slaugos 
studijas Vilniaus universitete) 

 A + D1 + P 

6211GX014 Medicinos biologija C100 Biologija Bioorganinė chemija 
Biochemija 
Biologija 
Genetika 

A + SD + D + P 
  C700 Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija  
  A600 Visuomenės sveikata  
  B800 Medicinos technologijos  
  C500 Mikrobiologija  
  C400 Genetika  
  J700 Biotechnologijos  

6211GX015 Medicinos genetika C100 Biologija Molekulinė biologija 
Biochemija 
Genetika 
Organinė chemija 

A + SD + D + P  
  C700 Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija  
  C400 Genetika  
  C500 Mikrobiologija  
  B800 Medicinos technologijos   
  J700 Biotechnologijos   

6283GX001 
 

Menų terapija (muzikos 
terapija) 

Meno studijų krypčių grupė Raidos psichologija 
Raidos sutrikimai 

0,2A + 0,2D + 0,2MV + 0,4SD 
Stojantieji privalo būti išklausę papildomų 
studijų kursus: „Raidos psichologija“ 
(„Žmogaus raida“) ar atitinkančius ir „Raidos 
sutrikimai“ („Specialusis ugdymas“) ar 
atitinkančius (iš viso ne mažiau kaip 3 kreditai).  

U900 Menotyra 
X100 
X140 

Pedagogikos krypties šakų: 
Meno pedagogika (Muzikos pedagogika, 
Šokio pedagogika, Teatro pedagogika) 

  A300 Medicina Muzikos, šokio ir dramos 
improvizacijos 
Muzikinės terapinės improvizacijos, 
kompozicijos, aranžuotės pagrindai  
 

0,2A + 0,2D + 0,2MV + 0,4SD 
Stojantieji privalo būti išklausę papildomų 
studijų bendrą kursą „Muzikos, šokio ir dramos 
improvizacijos“ ir kursą „Muzikinės terapinės 
improvizacijos, kompozicijos, aranžuotės 
pagrindai“ (iš viso ne mažiau kaip 3 kreditai).  

  B700 Slauga 
  B300 Reabilitacija 
  A600 Visuomenės sveikata 
  U100 Lietuvių filologija 
  X100 

X130 
Pedagogikos krypties šakų: 
Dalyko pedagogika (Lietuvių kalba) 

  L500 Socialinis darbas 
 S100 Psichologija 
  X100 

X160 
X110 
X170 

Pedagogikos krypties šakų: 
Socialinė pedagogika 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 
Specialioji pedagogika 
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Valstybinis 
kodas 

Studijų programa 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 
(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos universitetinėse 
studijose išklausyti studijų dalykai 

(SD / SDS), kurie reikalingi 
konkursiniam balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo formulė 

Menų terapija (muzikos terapija): per pirmuosius studijų metus studentai privalo išklausyti papildomus kursus: „Žmogaus kūnas ir sveikata“ (kursą atitinka „Žmogaus anatomija ir 
fiziologija“) ir „Sveikatos sutrikimai“ (kursą atitinka „Patologija“) – iš viso ne mažiau kaip 3 kreditai. 
6283GX001 Menų terapija (šokio–judesio 

terapija) 
Meno studijų krypčių grupė  Raidos psichologija 

Raidos sutrikimai 
0,2A + 0,2D + 0,2MV + 0,4SD 

Stojantieji privalo būti išklausę papildomų 
studijų kursus: „Raidos psichologija“ 
(„Žmogaus raida“) ar atitinkančius ir 
„Raidos sutrikimai“ („Specialusis ugdymas“) 
ar atitinkančius (iš viso ne mažiau kaip 3 
kreditai).  

 U900 Menotyra 
  X100 

X140 
Pedagogikos krypties šakų: 
Meno pedagogika (Muzikos pedagogika, 
Šokio pedagogika, Teatro pedagogika) 

  A300 Medicina Muzikos, šokio ir dramos 
improvizacijos 
Šokio judesio terapijos 
improvizacijos pagrindai 
 

0,2A + 0,2D + 0,2MV + 0,4SD 
Stojantieji privalo būti išklausę papildomų 
studijų bendrą kursą „Muzikos, šokio ir 
dramos improvizacijos“ ir kursą „Šokio 
judesio terapijos improvizacijos pagrindai“ 
(iš viso ne mažiau kaip 3 kreditai). 

  B700 Slauga 
  B300 Reabilitacija 
  A600 Visuomenės sveikata 
  U100 Lietuvių filologija 
  X100 

X130 
Pedagogikos krypties šakų: 
Dalyko pedagogika (Lietuvių kalba) 

  L500 Socialinis darbas 
  S100 Psichologija 
  X100 

X160 
X110 
X170 

Pedagogikos krypties šakų: 
Socialinė pedagogika 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 
Specialioji pedagogika 

Menų terapija (šokio–judesio terapija): per pirmuosius studijų metus studentai privalo išklausyti papildomus kursus: „Žmogaus kūnas ir sveikata“ (kursą atitinka „Žmogaus anatomija ir 
fiziologija“) ir „Sveikatos sutrikimai“ (kursą atitinka „Patologija“) – iš viso ne mažiau kaip 3 kreditai. 
6283GX001 Menų terapija (dramos terapija) Meno studijų krypčių grupė Raidos psichologija 

Raidos sutrikimai 
0,2A + 0,2D + 0,2MV + 0,4SD 

Stojantieji privalo būti išklausę papildomų 
studijų kursus: „Raidos psichologija“ 
(„Žmogaus raida“) ar atitinkančius ir 
„Raidos sutrikimai“ („Specialusis ugdymas“) 
ar atitinkančius (iš viso ne mažiau kaip 3 
kreditai).  

  U900 Menotyra 
  X100 

X140 
Pedagogikos krypties šakų: 
Meno pedagogika (Muzikos pedagogika, 
Šokio pedagogika, Teatro pedagogika) 

  A300 Medicina Muzikos, šokio ir dramos 
improvizacijos 
Dramos terapijos improvizacijos 
pagrindai 

0,2A + 0,2D + 0,2MV + 0,4SD 
Stojantieji privalo būti išklausę papildomų 
studijų bendrą kursą „Muzikos, šokio ir 
dramos improvizacijos“ ir kursą „Dramos 

  B700 Slauga 
  B300 Reabilitacija 
  A600 Visuomenės sveikata 
  U100 Lietuvių filologija 



 

4 
 

Valstybinis 
kodas 

Studijų programa 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 
(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos universitetinėse 
studijose išklausyti studijų dalykai 

(SD / SDS), kurie reikalingi 
konkursiniam balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo formulė 

  X100 
X130 

Pedagogikos krypties šakų: 
Dalyko pedagogika (Lietuvių kalba) 

terapijos improvizacijos pagrindai“ (iš viso ne 
mažiau kaip 3 kreditai). 

6283GX001 Menų terapija (dramos terapija) L500 Socialinis darbas Muzikos, šokio ir dramos 
improvizacijos 
Dramos terapijos improvizacijos 
pagrindai 

0,2A + 0,2D + 0,2MV + 0,4SD 
Stojantieji privalo būti išklausę papildomų 
studijų bendrą kursą „Muzikos, šokio ir 
dramos improvizacijos“ ir kursą „Dramos 
terapijos improvizacijos pagrindai“ (iš viso ne 
mažiau kaip 3 kreditai). 

  S100 Psichologija 
  X100 

X160 
X110 
X170 

Pedagogikos krypties šakų: 
Socialinė pedagogika 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 
Specialioji pedagogika 

Menų terapija (dramos terapija): per pirmuosius studijų metus studentai privalo išklausyti papildomus kursus: „Žmogaus kūnas ir sveikata“ (kursą atitinka „Žmogaus anatomija ir 
fiziologija“) ir „Sveikatos sutrikimai“ (kursą atitinka „Patologija“) – iš viso ne mažiau kaip 3 kreditai. 
6211GX020 Reabilitacija B300 Reabilitacija (profesinė kvalifikacija 

kineziterapeutas) 
- VS + D + P 

  B300 Reabilitacija (profesinė kvalifikacija 
ergoterapeutas) 

  

  B300 Reabilitacija (baigę kolegiją ir 
papildomąsias Kineziterapijos studijas 
Vilniaus universitete) 

 AS + M4 + P 

  B300 Reabilitacija (baigę kolegiją ir 
papildomąsias Ergoterapijos studijas 
Vilniaus universitete) 

  

6213GX002 Sistemų biologija (anglų k.) A300 Medicina - 0,4V + 0,4E + 0,2D + P 
Būtina mokėti anglų kalbą. CV (Europass 
forma, anglų k.) ir mokslinė esė (anglų k.) turi 
būti siunčiama adresu 
systems.biology@mf.vu.lt ne vėliau kaip iki 
birželio 24 d. 
Informacija apie mokslinių esė temas ir 
reikalavimus yra čia: 
https://www.mf.vu.lt/images/English_version/
Scientific_Essay_Topics_for_2019_Admission
.pdf  

  B900 Medicina ir sveikata  
  C100 Biologija  
  C400 Genetika  
  C500 Mikrobiologija  
  C700 Molekulinė biologija, biofizika ir 

biochemija 
 

  C900 Gyvybės mokslai  
  F100 Chemija  
  F900 Gamtos mokslai  
  I500 Sveikatos informatika  
  I900 Matematika ir kompiuterių mokslas  

6211GX012 Visuomenės sveikata A600 Visuomenės sveikata - A + D + P 
  B700 Slauga  
  B300 Reabilitacija (profesinė kvalifikacija 

kineziterapeutas) 
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Valstybinis 
kodas 

Studijų programa 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 
(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos universitetinėse 
studijose išklausyti studijų dalykai 

(SD / SDS), kurie reikalingi 
konkursiniam balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo formulė 

  B300 Reabilitacija (profesinė kvalifikacija 
ergoterapeutas) 

 

6211GX012 Visuomenės sveikata C100 Biologija - A + D + P 
  C500 Mikrobiologija   
  B400 Mityba   
  B700 Slauga   
  D100 Ikiklinikinė ir veterinarinė medicina   
  D200 Veterinarinė medicina   
  N200 Vadyba   
  N800 Turizmas ir poilsis   
  C600 Sportas   

* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.  


