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STUDIJŲ PROGRAMOS, Į KURIAS VYKDOMAS PRIĖMIMAS 2015 M. 

 
Valstybinis 

kodas 

Studijų programa (specializacijos) Studijų forma ir trukmė (metais) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė 

kvalifikacija 

Pastabos  

NL I4 

D1 S1 V3 

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

653H61001 Elektronikos technika 

(Elektroninės sistemos; 

Mechatroninės sistemos.) 

3,5 
 

3,5 
 

  Elektronikos inžinerijos profesinis bakalauras  

653H64001 Telekomunikacijos 3,5 3,5   Telekomunikacijų inžinerijos profesinis 

bakalauras 

 

653H69002 Kompiuterių technika 3,5 3,5 

 

  Kompiuterių inžinerijos profesinis bakalauras  

653E10002 Informacijos sistemos 3,5 3,5   Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras  

653E10005 Išmaniųjų įrenginių technologijos 3,5 

 

   Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras  

653E10007 Elektroninio verslo technologijos 3,5 

 

   Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras Elektroninio verslo technologijų studijų 

programoje gali būti pasirenkama gretutinė 

vadybos programa. Baigus studijas 

suteikiamas dvigubas profesinio bakalauro 

laipsnis: informatikos inžinerijos ir vadybos 

profesinis bakalauras. 

653I10001 Programų sistemos 

(Duomenų  bazių  sistemos; 

Internetinės technologijos.) 

3,5 
 

3,5 
 

  Informatikos profesinis bakalauras  

653I10001 Programų sistemos  

(studijos anglų kalba)  

(Duomenų  bazių  sistemos; 

Internetinės technologijos.) 

3,5 

 

 

   Informatikos profesinis bakalauras  

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

653N31002 Bankininkystė 3 

 

  4 Bankininkystės profesinis bakalauras Ištęstinių studijų studentams  yra  galimybė 

studijuoti nuotoliniu būdu. 

653N31002 Bankininkystė  

(studijos anglų kalba) 

3 

 

   Bankininkystės profesinis bakalauras  

653N44005 Buhalterinė apskaita 3 

 

  4 Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras Ištęstinių studijų studentams  yra  galimybė 

studijuoti nuotoliniu būdu. 

653N30003 Finansai 3 

 

  4 Finansų profesinis bakalauras Ištęstinių studijų studentams  yra  galimybė 

studijuoti nuotoliniu būdu. 



Valstybinis 

kodas 

Studijų programa (specializacijos) Studijų forma ir trukmė (metais) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė 

kvalifikacija 

Pastabos  

NL I4 

D1 S1 V3 

653N32002 Investicijos ir draudimas 3 

 

  

 

4 Investicijų ir draudimo profesinis bakalauras Ištęstinių studijų studentams  yra  galimybė 

studijuoti nuotoliniu būdu. 

653L17001 Verslo ekonomika 3 

 

  

 

4 Ekonomikos profesinis bakalauras Ištęstinių studijų studentams  yra  galimybė 

studijuoti nuotoliniu būdu. 

653L17001 Verslo ekonomika 

(studijos anglų kalba) 

3 

 

  

 

 Ekonomikos profesinis bakalauras  

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 

653N23009 Įstaigų administravimas 3   

 

4 Vadybos profesinis bakalauras Ištęstinių studijų studentams  yra  galimybė 

studijuoti nuotoliniu būdu. 

658N10001 Kūrybiškumas ir verslo inovacijos 

(studijos anglų kalba) 

3 

 

 

  

 

 Verslo profesinis bakalauras 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. 

653N14005 Tarptautinė prekyba 3   4 Verslo profesinis bakalauras Ištęstinių studijų studentams  yra  galimybė 

studijuoti nuotoliniu būdu. 

653N50003 Reklamos vadyba 3  3  Rinkodaros profesinis bakalauras  

653N12004 Tarptautinis verslas 3   4 Verslo profesinis bakalauras Ištęstinių studijų studentams  yra  galimybė 

studijuoti nuotoliniu būdu. 

653N12004 Tarptautinis verslas 

(studijos anglų kalba) 

3 

 

  

 

 Verslo profesinis bakalauras Suteikiama galimybė gauti dvigubą 

bakalauro laipsnį: verslo profesinį bakalaurą 

(Vilniaus kolegijoje) ir tarptautinio 

pardavimo ir rinkodaros vadybos Šiaurės 

Danijos universitetiniame koledže, 

Aalborge, Danijoje). 

653N15003 Turizmo vadyba 3  3  Verslo profesinis bakalauras  

653N15003 Turizmo vadyba 

(studijos anglų kalba) 

3 

 

 

  

 

 Verslo profesinis bakalauras Suteikiama galimybė gauti dvigubą 

bakalauro laipsnį: verslo profesinį bakalaurą 

(Vilniaus kolegijoje) ir svetingumo ir 

paslaugų vadybos bakalaurą (Šiaurės 

Danijos universitetiniame koledže, 

Aalborge, Danijoje). 

653N15004 Viešbučių ir restoranų verslas 3   4 Verslo profesinis bakalauras  

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 

653B81001 Biomedicininė diagnostika 3 

 

  

 

 Biomedicinos diagnostikos profesinis 

bakalauras, biomedicinos technologas 

 

653B95001 Higieninė ir dekoratyvinė 

kosmetologija 

3 

 

  

 

 Grožio terapijos profesinis bakalauras  



Valstybinis 

kodas 

Studijų programa (specializacijos) Studijų forma ir trukmė (metais) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė 

kvalifikacija 

Pastabos  

NL I4 

D1 S1 V3 

653B70003 Bendrosios praktikos slauga 3,5 

 

   Slaugos profesinis bakalauras, bendrosios 

praktikos slaugytojas 

 

653B30002 Kineziterapija 3 

 

  

 

 Reabilitacijos profesinis bakalauras, 

kineziterapeutas 

 

653B30001 Ergoterapija 3 

 

  

 

 Reabilitacijos profesinis bakalauras, 

ergoterapeutas 

 

653B41001 Dietetika 3    Dietetikos profesinis bakalauras, dietistas  

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

653D10001 Veterinarija 3 

 

  

 

 Ikiklinikinės veterinarinės medicinos profesinis 

bakalauras, veterinarijos felčeris 

 

653H93001 Kraštovaizdžio dizainas 3 

 

  

 

4 Kraštovaizdžio projektavimo profesinis 

bakalauras 

 

653E42002 Maisto technologija 3 

 

  

 

4 Maisto produktų technologijų profesinis 

bakalauras 

 

653F18001 Cheminė analizė 3 

 

  

 

 Analizinės chemijos profesinis bakalauras  

653D700** Agroverslo technologijos 3   4 Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras  

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 

653T94001 Lietuvių gestų kalbos vertimas 3 

 

  

 

 Gestų kalbos profesinis bakalauras  

653X12007 Pradinio ugdymo pedagogika 

(Ankstyvasis technologinis 

ugdymas; 

Priešmokyklinis ugdymas.) 

3 

 

  

 

4 Pradinio ugdymo pedagogikos profesinis 

bakalauras, pedagogas 

 

653X16004 Socialinė pedagogika 

(Kultūrinių renginių organizavimas; 

Darbas su rizikos grupės vaikais; 

Mediacija mokykloje.) 

3 

 

  

 

4 Socialinės pedagogikos profesinis bakalauras, 

pedagogas 

Ištęstinių studijų studentams  yra  galimybė 

studijuoti nuotoliniu būdu. 

653X16004 Socialinė pedagogika 

(studijos anglų kalba)  

(Kultūrinių renginių organizavimas; 

Darbas su rizikos grupės vaikais; 

Mediacija mokykloje.) 

3 

 

  

 

 Socialinės pedagogikos profesinis bakalauras, 

pedagogas 

. 

653X1**** Vaikystės pedagogika* 3 

 

  

 

4 Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis 

bakalauras, pedagogas 

 

MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

653W23001 Aprangos dizainas 3 

 

   Mados dizaino profesinis bakalauras Yra galimybė rinktis studijų tvarkaraštį, t.y. 

studijuoti darbo dienomis arba sesijomis. 



Valstybinis 

kodas 

Studijų programa (specializacijos) Studijų forma ir trukmė (metais) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė 

kvalifikacija 

Pastabos  

NL I4 

D1 S1 V3 

653J44004 Aprangos technologijos ir verslas 3,5 

 

   Aprangos gamybos profesinis bakalauras Yra galimybė rinktis studijų tvarkaraštį, t.y. 

studijuoti darbo dienomis arba sesijomis. 

653W23007 Įvaizdžio dizainas 3 

 

   Mados dizaino profesinis bakalauras Yra galimybė rinktis studijų tvarkaraštį, t.y. 

studijuoti darbo dienomis arba sesijomis. 

653W23002 Šukuosenų dizainas 3 
 

   Mados dizaino profesinis bakalauras Yra galimybė rinktis studijų tvarkaraštį, t.y. 

studijuoti darbo dienomis arba sesijomis. 

 

Neturintys kirpėjo kvalifikacijos privalo 

baigti parengiamuosius (mokamus) kursus, 

kurie organizuojami nuo rugpjūčio 17 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  

653W41002 Muzikinis teatras 3,5 

 

   Teatro profesinis bakalauras Nuo 2015 m. vasario mėn. organizuojami 

parengiamieji kursai. Daugiau informacijos 

tel.: (8 5) 2 19 17 17, el. p.: sm@mtf.viko.lt 

Nuo 2015 m. vasario mėn. organizuojami 

parengiamieji kursai. Daugiau informacijos 

tel.: (8 5) 2 19 17 12, el. p.: rm@mtf.viko.lt 

653W31002 Populiarioji muzika 3 

 

   Muzikos atlikimo profesinis bakalauras 

653X14006 Šokio pedagogika  

(Šiuolaikinio šokio choreografija; 

Lietuvių liaudies sceninė 

choreografija; 

Neįgaliųjų choreografija.) 

3 

 

   Meno pedagogikos, šokio profesinis bakalauras, 

pedagogas 

 

653N28004 Kultūrinės veiklos vadyba 

(Teatrinės veiklos vadyba; 

Muzikinės veiklos vadyba.) 

3 

 

 

3   Kultūros vadybos profesinis bakalauras  

Studijų programų specializacijų sąrašas išankstinis. Atitinkamos studijų programos specializacijos pasirinkimą sąlygoja studentų skaičius ir darbo rinkos poreikiai. 

* Priėmimas į studijų programą bus vykdomas įregistravus ją Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki studentų priėmimo pradžios. 

Santrumpos:   

NL – nuolatinės studijos 
1 D – tai nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis 
2 S  – tai nuolatinės studijos,  organizuojamos sesijomis. 
3 V – tai nuolatinės studijos,  organizuojamos darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais. 
4 I – ištęstinės studijos, kurios gali būti vykdomos sesijomis, vakarais ir pan. 

mailto:s.grusniene@mtf.viko.lt

