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1. I skyriaus Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 1 punkto informatikos mokslų studijų 

krypčių grupėje Informatikos studijų programą papildyti specializacijomis ir išdėstyti taip: 

„Informatika (specializacijos1 – informatika, duomenų analitika) (Informatics (specializations: 

informatics; data analytics)“ 

2. I skyriaus Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 2 punkto verslo ir viešosios vadybos studijų 

krypčių grupėje sąrašą papildyti Vadybos (kodas 6121LX060), pirmosios pakopos (3,5 m., 

nuolatine studijų forma) studijų programa, nurodant, kad vadybos studijų programa vykdoma 

rusų kalba 1-2 semestrus, 3-7 semestrai – anglų kalba. Priėmimas į abi programas vykdomas 

rudens semestrui. 

3. I skyriaus Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 2 punkto verslo ir viešosios vadybos studijų 

krypčių grupėje sąrašą papildyti Vadybos (kodas 6121LX060) sutrumpinta (2 m., nuolatine 

studijų forma) studijų programa, nurodant, kad vadybos studijų programa vykdoma rusų kalba. 

Priėmimas į abi programas vykdomas rudens semestrui. 

4. I skyriaus Priėmimas į pirmosios pakopos studijas pakeisti 9 punktą ir išdėstyti jį nauja 

redakcija: 
9. Priėmimo į pirmosios pakopos studijas datos:  

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Studijų pradžia – nuo rugsėjo 1 d. 

Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.  Stojantieji iš Europos Sąjungos, Rytų 

partnerystės šalių, Rusijos, Kazachstano ir 

kt. Europos šalių: nuo sausio 1 d. iki birželio 

1 d.  

Stojantieji iš Indijos, Bangladešo, Šri 

Lankos, Nepalo ir kt. Pietryčių Azijos 

regiono šalių: nuo sausio 1 d iki birželio 30 

d. 

Stojantieji iš Afrikos žemyno šalių: nuo 

sausio 1 d. iki birželio 1 d. 

Paraiškų ir dokumentų vertinimas.  iki liepos 15 d.  

Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu 

paštu.  

per 30 dienų nuo prašymo ir reikalingų 

dokumentų pateikimo, tačiau ne vėliau kaip 

iki liepos 15 d.  



Studijų įmokos mokėjimas.  iki liepos 15 d.  

Studento dokumentų rengimas vizai gauti.  iki rugpjūčio 15 d.  

Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų tarnyboje). iki rugsėjo 15 d.  

Studijų pradžia – nuo vasario 1 d. 

Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.  nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d. 

Paraiškų ir dokumentų vertinimas. iki gruodžio 1 d.  

Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu 

paštu.  

per 30 dienų nuo prašymo ir reikalingų 

dokumentų pateikimo, tačiau ne vėliau kaip 

iki gruodžio 1 d.  

Studijų įmokos mokėjimas.  iki gruodžio 7 d. 

Studento dokumentų rengimas vizai gauti.  iki sausio 5 d. 

Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų tarnyboje). iki vasario 15 d.  

 

5. II skyriaus Priėmimas į antrosios pakopos studijas pakeisti 11 punktą ir išdėstyti jį nauja 

redakcija: 
11. Priėmimo į antrosios pakopos studijas datos:  

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Studijų pradžia – nuo rugsėjo 1 d. 

Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.  Stojantieji iš Europos Sąjungos, Rytų 

partnerystės šalių, Rusijos, Kazachstano ir 

kt. Europos šalių: nuo sausio 1 d. iki birželio 

1 d.  

Stojantieji iš Indijos, Bangladešo, Šri 

Lankos, Nepalo ir kt. Pietryčių Azijos 

regiono šalių: nuo sausio 1 d iki birželio 30 

d. 

Stojantieji iš Afrikos žemyno šalių: nuo 

sausio 1 d. iki birželio 1 d. 

Paraiškų ir dokumentų vertinimas.  iki liepos 15 d.  

Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu 

paštu.  

per 30 dienų nuo prašymo ir reikalingų 

dokumentų pateikimo, tačiau ne vėliau kaip 

iki liepos 15 d.  

Studijų įmokos mokėjimas.  iki liepos 15 d.  

Studento dokumentų rengimas vizai gauti.  iki rugpjūčio 15 d.  

Studijų sutarčių pasirašymas (  Studijų tarnyboje). iki rugsėjo 15 d.  

Studijų pradžia – nuo vasario 1 d. 

Prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimas.  nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d. 

Paraiškų ir dokumentų vertinimas. iki gruodžio 1 d.  

Kvietimo studijuoti siuntimas stojančiajam elektroniniu 

paštu.  

per 30 dienų nuo prašymo ir reikalingų 

dokumentų pateikimo, tačiau ne vėliau kaip 

iki gruodžio 1 d.  

Studijų įmokos mokėjimas.  iki gruodžio 7 d. 

Studento dokumentų rengimas vizai gauti.  iki sausio 5 d. 

Studijų sutarčių pasirašymas (Studijų tarnyboje). iki vasario 15 d.  
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