PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas
Programos
pavadinimas
Studijų kryptis
Studijų forma
Išsilavinimo ir
kvalifikaciniai
reikalavimai
stojantiesiems
Programos tikslas
(rezultatas)

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Programos trukmė

1 m. (rudens (1) ir pavasario (2) semestruose)

Programos apimtis

48 kreditai

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Gamybos inžinerija
Papildomosios studijos
Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Papildyti įgytą išsilavinimą taip, kad jis atitiktų universitetinių studijų programų reikalavimus ir sudarytų
galimybes stoti į magistrantūros studijas

Studijų programos
sandara

Privalomieji dalykai

Dalyko kodas

IFISB065
IFJTB033
IFEB B018
IFISB028
IFEBB006
IFJTB031
IFISB018
IFISB023
IFISB015
IFBDP001

Pavadinimas

Kreditų skaičius

Matavimai
Kompiuterizuotas projektavimas
Termodinamika
Teorinė mechanika
Elektrotechnika
Medžiagotyra
Žemės ūkio technologijos ir technika
Aplinkosaugos inžinerija
Kokybės valdymas ir sertifikavimas
Baigiamasis darbas
IŠ VISO:

4,0 (1)
5,0 (1)
5,0 (1)
6,0 (1)
4,0 (1)
3,0 (1)
7,0 (2)
5,0 (2)
6,0 (2)
3,0 (2)
48

Papildoma informacija
Tel. (8-37) 752245, el. paštas – daiva.urboniene@vdu.lt
Kontaktai

Papildoma informacija
Papildomųjų studijų klausytojai semestrais moka studijų kainą, kuri apskaičiuojama semestro dalykų
apimtį kreditais dauginant iš vieno kredito studijų kainos. Vieno kredito kaina – 49,18 EUR. Papildomųjų
studijų kaina mažinama 20 proc., t.y. vieno kredito kaina 39,34 EUR, jeigu susidaro rentabili papildomųjų
studijų studentų grupė (bendras visų papildomųjų studijų programų studentų skaičius ne mažesnis kaip 10).
Jeigu susidaro rentabili atskiros studijų programos papildomųjų studijų studentų grupė (bendras studentų
skaičius atskiroje studijų programoje ne mažesnis kaip 10), studijų kaina mažinama 50 proc., t.y. vieno kredito
kaina 24,59 EUR. Studijų kaina mažinama ir dėl užskaitytų studijų dalykų, bet ne daugiau kaip iki 75 proc.
nuo visos kainos. Studijos organizuojamos sesijiniu būdu (intensyvūs kontaktiniai užsiėmimai 3 sav./semestre
ir konsultacijos).
Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias studijas registracija vyksta internetu: epasirasymas.vdu.lt
iki rugpjūčio 22 d. Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedelio
kopijas. Įvertinę stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus
asmeniškai susiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.
Daugiau informacijos rasite internete: https://www.vdu.lt/lt/studijos/papildomosios-studijos/
Kontaktai pasiteirauti dėl papildomųjų studijų: prodekanas doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius, el. paštas:
edvardas.vaiciukevicius@vdu.lt, tel. (8 37) 752332, (8 37) 752324, (8 615) 93865.

