
*Priimtiesiems į Universiteto studijas 2020 m., suteikiama galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje Universiteto gretutinėje studijų 
programoje (http://www.vdu.lt/lt/studijos/gretutinesstudijos/). Sėkmingai baigus gretutines studijas išduodamas baigtas studijas liudijantis 
pažymėjimas.

➢Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai.
Papildomame priėmime gali dalyvauti ir stojantieji, nedalyvavę
pagrindiniame priėmime, tačiau atitinkantys minimalius rodiklius ir įvertinti
pagal kriterijus. Papildomas priėmimas vykdomas tik į tas studijų krypčių
grupių ir atskiras studijų programas, kuriose po pagrindinio priėmimo liko
laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
Papildomame priėmime taip pat galima pretenduoti į valstybės
finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas ugdymo mokslų studijų
programas. Bendrojo priėmimo į Studijas metu stojantieji gali teikti
prašymus į valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas su studijų
stipendija ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Bendrojo priėmimo
metu į Universiteto studijų programas priimama per bendrąjį priėmimą
konkuruojant visiems stojantiesiems ir visoms Lietuvos aukštosioms
mokykloms. Bendrąjį priėmimą į šias studijas Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos įgaliojimu vykdo LAMA BPO.

➢Prašymų priimti studijuoti į Universitetą registravimas, vidurinio
išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, laimėjimų ir
kitų dokumentų pateikimas pildomas tik internetu, prisijungus prie LAMA
BPO svetainės www.lamabpo.lt. nuo 2020-06-01.

PRIĖMIMO Į STUDIJAS ORGANIZAVIMAS
➢Į Studijas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį

išsilavinimą, pagal konkursines eiles. Konkursinė eilė sudaroma
pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreikštus konkursiniais
balais ir stojančiojo motyvaciją.

➢Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus
nustatytos formos prašymą (www.bakalauras.lamabpo.lt).
Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra atsakyta į
formoje pateiktus klausimus apie stojantįjį asmenį, įgytą
išsilavinimą, kitus būtinus duomenis, o pageidaujamų studijų
programų sąraše nurodytas bent vienas pageidavimas.

➢Prašyme stojantysis pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo
tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir
pavadinimo, studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio
nurodymas.

➢Stojantieji, pateikę prašymą leisti dalyvauti konkurse, nustatytais
terminais pateikia reikalingus dokumentus. Įgaliotieji asmenys,
registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo
raštišką įgaliojimą (notariškai patvirtintą).

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VDU BIOEKONOMIKOS PLĖTROS 
FAKULTETO BAKAULAURO STUDIJAS 2020 METAIS TAISYKLĖS
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BENDRASIS PRIĖMIMAS

Studijų programos

valstybinis kodas
Studijų programa

Studijų programų

grupė

Studijų forma ir trukmė 

metais

Įgyjamas kvalifikacinis 

laipsnis

Metinė studijų

kaina (€)

6121LX035 Apskaita ir finansai

Verslo ir viešoji

vadyba (L)

NL – 4 m. I – 5 m. (ištęstinės 

nuotolinės vakarinės studijos)
Verslo vadybos bakalauras

1669 (NL) / 

1113 (I)

6121LX036 
Kaimo plėtros

administravimas

NL – 3.5 m. (nuotolinės 

dieninės studijos) I – 5 m. 

(ištęstinės mišrios nuotolinės 

sesijinės studijos)

Viešojo administravimo 

bakalauras

1669 (NL) / 

1113 (I)

6121LX039 Logistika ir prekyba
NL – 3.5 m. I – 5 m. (ištęstinės 

nuotolinės vakarinės studijos)
Verslo vadybos bakalauras

1669 (NL) / 

1113 (I)

6121LX038 Turizmo industrijos
NL – 3.5 m. I – 5 m. (ištęstinės 

nuotolinės vakarinės studijos)
Verslo vadybos bakalauras

1669 (NL) / 

1113 (I)

BENDROJO PRIĖMIMO DATOS 2020 M.

Pagrindinis priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas Vidurinio

išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų

dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2020-06-01 – 2020-08-18 

12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-08-22 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose
2020-08-24 8 val. – 2020-

08-26 17 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
2020-08-24 8 val. – 2020-

08-26 24 val

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas Vidurinio

išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų

dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2020-08-28 – 2020-08-31 

14 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-09-04 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose
2020-09-05 8 val. – 2020-

09-07 17 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
2020-09-04 15 val. –

2020-09-07 24 val.

http://www.vdu.lt/lt/studijos/gretutinesstudijos/
http://www.bakalauras.lamabpo.lt/


Kurk savo sėkmės istoriją kartu!
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Priėmimo komisijos kontaktai:
VDU Studijų informacijos centras K. Donelaičio g. 52-116, 44248 Kaunas 
vdu@vdu.lt tel. nr. +370 37 323 206 

KONKURSINIO BALO SANDARA IR REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS

KONKURSINIAI DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS IR KRYPČIŲ GRUPES***

Studijų kryptis arba

krypčių grupė

pirmasis dalykas

(brandos

egzamino

įvertinimas)

svertinis

koeficientas

antrasis dalykas

(brandos egzamino

įvertinimas arba

metinis pažymys)

svertinis

koeficientas

trečiojo dalyko, 

nesutampanči o su

kitais dalykais, 

svertinis koeficientas

(brandos egzamino

įvertinimas arba

metinis pažymys)*

lietuvių kalbos ir

literatūros

svertinis

koeficientas

(brandos

egzamino

įvertinimas )**
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L)

Apskaita ir finansai

Matematika 0,4

istorija arba

informacinės

technologijos , arba

geografija, arba

užsienio kalba

0,2 0,2 0,2Logistika ir prekyba

Turizmo industrijos

Kaimo plėtros

administravimas
Istorija 0,4

matematika arba

informacinės

technologijos , arba

geografija, arba

užsienio kalba

0,2 0,2 0,2

Į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:
➢Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų įvertinimo rezultatų yra ne mažesnis negu 5,4 (netaikomas

stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų ar įgimtų sutrikimų).
Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei mokymosi rezultatų minimalūs
rodikliai, priklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų:
➢2020 metais ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą – išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio

kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas) ir matematikos valstybinis brandos egzaminas; taip pat penkių
dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7;

➢2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą minimalūs rodikliai taikomi pagal vieną iš dviejų stojančiajam palankesnių variantų: - taikomi 2020 m.
minimalūs rodikliai; - išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu (arba
tarptautinis užsienio kalbos egzaminas) ir matematikos valstybinis brandos egzaminas ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu;

➢2016 arba 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą – išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio
kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas) ir matematikos;

➢2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą – išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų,
vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas);

➢2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių
organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų, dėl ligų arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų bei
pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas ar valstybės nefinansuojamas studijų vietas – minimalus rodiklis
yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenys gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, jei atitinka šiuos reikalavimus:
➢Asmenims vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2015-2020 metais galima pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra išlaikę bent vieną,

bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.
➢Asmenims vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 metais ir anksčiau, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių

organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų programas – minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 

***Jeigu brandos atestate yra kelių užsienio kalbų metiniai ir brandos egzaminų pažymiai, į konkursinį balą įskaitomas palankiausias stojančiajam variantas.
Jeigu tam tikros studijų krypties ar krypčių grupės konkursinio balo sandaroje yra numatyti alternatyvūs mokomieji dalykai (pavyzdžiui, fizika arba chemija),
parenkamas palankiausias stojančiajam variantas – į konkursinį balą įskaitomas geriau įvertintas dalykas.
***Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į
brandos atestatą). Pirmojo (pagrindinio) dalyko imamas tik brandos egzamino įvertinimas, jeigu jo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama pagal Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašą. Perskaičiuojami tik dalykų
metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais
baigusiųjų – A lygio) kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens,
atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.

*Trečiasis dalykas – bet kuris su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojantis brandos atestato dalykas, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos
egzaminas
**Ketvirtasis dalykas – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzaminas arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu
lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys

Kontaktai pasiteiravimui:
Bioekonomikos plėtros fakultetas, Universiteto g. 10, LT-53361, Akademija, Kauno r.
bernardas.vaznonis@vdu.lt tel. nr. +370 37 752 277

Daugiau informacijos apie VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto studijų programas: https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/studijos/
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