
Gabiausiems studentams gali būti skiriamos Universiteto ar rėmėjų stipendijos visai studijų įmokai ar jos daliai kompensuoti. Stipendijų skiriamos Rektorato sprendimu.
Studijų vietos bus skelbiamos gavus valstybės finansuojamas studijų vietas ir joms skirtas lėšas. 

➢ Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos 
prašymą ir reikalingus dokumentus. 

➢ Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros studijas konkurse priimami 
internetu tinklalapyje http://epasirasymas.vdu.lt

➢ Prašyme galima nurodyti iki 4 pageidavimų. Prašyme stojantysis pateikia 
pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. 

➢ Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos: 
- Aukštojo mokslo baigimo diplomo ir priedėlio kopijos (pateikti reikia VDU 
absolventams, baigusiems 2001 metais ir anksčiau,  ASU absolventams 2018 m. ir 
anksčiau, LEU absolventams 2017 m. ir anksčiau, visiems  šių institucijų 
absolventams, baigusiems vėliau ne nurodyta diplomo ir ji priedėlio pateikti 
nereikia); 
- Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija 
(VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
- Dokumento,  patvirtinančio  pavardės  ar  vardo  keitimą,  jeigu  ne  visi  
pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
- Fotonuotrauka skaitmeniniu formatu (VDU absolventams, baigusiems 2001 
metais ir vėliau pateikti nereikia); 
-Sumokėto registracijos mokesčio kvito kopija arba atlikto pavedimo (elektroninės 
bankininkystės pagalba) dokumento kopija;
- Motyvacinis laiškas, jei numatyta studijų programos priėmimo sąlygose, kuriame 
pateikiama trumpa bakalaurinio darbo anotacija, aprašoma praktinio darbo 
patirtis, tarptautinė patirtis, nurodomi argumentai, kodėl norima studijuoti 
pasirinktoje programoje (iki 1000 žodžių);
- Kiti dokumentai (pažymos, įrodančios baigtas gretutines, papildomąsias 
programas; užsienio kalbos mokėjimo lygio dokumentas ir kt.)
➢

➢ Kandidato prašymas pradedamas svarstyti, kai sumokamas studijų registracijos 
mokestis. Registracijos mokestis – 20 eurų. Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

Gavėjas: VDU
Įmokos pavadinimas: „Stojimo į magistrantūros studijas registracijos mokestis“ 
Nr. LT04 7044 0600 0284 8625, AB SEB bankas;
Nr. LT89 4010 0425 0278 5505, Luminor bank AB;
Nr. LT79 7300 0101 3113 5650, „Swedbank“, AB
Nuo registracijos mokesčio mokėjimo yra atleidžiami asmenys, turintys 45% ir 
mažesnį darbingumą (vietoje mokėjimo kopijos privaloma pateikti tai įrodančio 
dokumento kopiją).

PRIĖMIMO ORGANIZAVIMO ETAPAI

Priėmimas į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas magistrantūros 
studijas vykdomas pagrindinio priėmimo etapo metu. Po pagrindinio priėmimo 
etapo, esant laisvoms vietoms, skelbiamas antrasis ir papildomas priėmimo etapai. 

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VDU BIOEKONOMIKOS PLĖTROS 
FAKULTETO MAGISTRANTŪROS STUDIJAS 2020 METAIS TAISYKLĖS
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Valstybinis 

kodas
Studijų programa

Studijų krypčių 

grupė
Studijų kryptis

Studijų forma ir 

trukmė metais Įgyjamas 

kvalifikacinis 

laipsnis

2020m. norminė studijų 

kaina, Eur

NL I

nuolatinė 

studijų 

forma

ištęstinė 

studijų 

forma

6211JX050 Žemės ūkio ekonomika 
Socialiniai mokslai 

(J)
J01 Ekonomika - 3

Socialinių mokslų 

magistras

2952,00 1968,00

6213LL053 Apskaita ir finansai
Verslo ir viešoji 

vadyba (L)
L03 Finansai - 3

Verslo vadybos 

magistras

6211LX055 Verslo logistika
Verslo ir viešoji 

vadyba (L)
L01 Verslas - 2

Verslo vadybos 

magistras

6211LX055 Verslo logistika (anglų k.)
Verslo ir viešoji 

vadyba (L)
L01 Verslas 1,5 -

Verslo vadybos 

magistras

6211LX056 Žemės ūkio verslo vadyba 
Verslo ir viešoji 

vadyba (L)
L02 Vadyba - 3

Verslo vadybos 

magistras

6281LX006
Žemės ūkio  ir maisto verslų 

vadyba (jungtinė, anglų k.)

Verslo ir viešoji 

vadyba (L)
L02 Vadyba 2

Verslo vadybos 

magistras 

6211LX054 Kaimo plėtros administravimas
Verslo ir viešoji 

vadyba (L)

L07 Viešasis 

administravimas
- 3

Viešojo 

administravimo 

magistras

6211LX054
Kaimo plėtros administravimas 

(anglų k.)

Verslo ir viešoji 

vadyba (L)

L07 Viešasis 

administravimas
2 -

Viešojo 

administravimo 

magistras

Priėmimo etapai Datos ir terminai

Pagrindinio priėmimo etapas

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu

http://epasirasymas.vdu.lt 

2020.06.01

– 2020.07.06
Iki 24 val.

Anglų kalbos testas, stojantiesiems į studijų

programas, kuriose nurodytas toks reikalavimas.

Registracija į anglų kalbos testą užsiregistruosite

pateikdami prašymą ir pasirinkdami jums tinkamą

laiką.

2020.07.07

Motyvacijos vertinimas stojantiesiems, jei

numatyta studijų programos priėmimo sąlygose

(dalyvavimas būtinas)

2020.07.07
10.00 -

15.00

Fakultetų priėmimo komisijų posėdžiai 2020.07.08

Kvietimų studijuoti paskelbimas 2020.07.09 12 val.

Sutarčių pasirašymas internetu
2020.07.09 –
2020.07.12

Iki 24 val.

II priėmimo etapas

Prašymų priėmimas
2020.07.14 –
2020.07.16

Motyvacijos vertinimas 2020.07.17 9-11 val.

Kvietimų studijuoti paskelbimas 2020.07.17 13 val.

Sutarčių pasirašymas
2020.07.17 –
2020.07.19

13 val.

Papildomo priėmimo etapas

Prašymų priėmimas
2020.07.20 –

2020.08.23

Motyvacijos vertinimas 2020.08.24

Kvietimų studijuoti paskelbimas 2020.08.25

Sutarčių pasirašymas
2019.08.25-

2020.08.27

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

http://epasirasymas.vdu.lt/


Kurk savo sėkmės istoriją kartu!

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS vdubpf

*Papildomosios studijos nėra privalomos, jei stojantysis turi profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, nemažesnę kaip vienerių metų praktinės veiklos patirtį pagal 
pasirinktą studijų kryptį.  

Kontaktai pasiteiravimui:

Bioekonomikos plėtros fakultetas, Universiteto g. 10, LT-53361, Akademija, Kauno r.

daiva.raizyte@vdu.lt tel. nr. +370 37 752 257

Daugiau informacijos: https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/studijos/

KONKURSINIO BALO SANDARA IR REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS

Studijų programa Priėmimo reikalavimai

įgijusiems nurodytos studijų
krypties (-čių)  ar krypčių grupių
universitetinį bakalauro laipsnį

įgijusiems kitų studijų krypčių ar krypčių grupių
universitetinį bakalauro laipsnį ar profesinį bakalauro
laipsnį nei nurodyta

Konkursinis balas

Žemės ūkio ekonomika*

Baigę pirmosios studijų pakopos
(bakalauro) ekonomikos, verslo, 
vadybos, finansų, apskaitos, 
rinkodaros, viešojo administravimo
krypčių studijas; 

- Baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) kitų krypčių 
studijas ir 24 kreditų apimties ekonomikos krypties 
papildomąsias studijas arba gretutines ekonomikos 
krypties studijas;

- Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir 24 
kreditų apimties ekonomikos krypties papildomąsias 
studijas ar turintys ne mažiau nei 1 metų profesinės 
veiklos   patirtį su studijų programa susijusioje srityje.

K = 0,7 A + 0,3 B, kai: 

A - bakalauro diplomo priedėlio visų
dalykų pažymių svertinis vidurkis;

B - bakalauro baigiamojo darbo
pažymys; 

Kolegijų absolventams:

K = 0,7 A + 0,3 B, kai:

A –koleginių studijų ir papildomųjų
studijų galutinių įvertinimų svertinis
vidurkis;

B – koleginių studijų baigiamojo
darbo įvertinimas.

Apskaita ir finansai*

Baigę pirmosios studijų pakopos
(bakalauro) apskaitos, finansų, 
ekonomikos, verslo, vadybos krypčių
studijas; 

− Baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) kitų krypčių
studijas ir 24 kreditų apimties apskaitos ar finansų
krypčių papildomąsias studijas arba gretutines finansų
krypties studijas;

− Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir 24 
kreditų apimties apskaitos ar finansų krypčių
papildomąsias studijas ar turintys ne mažiau nei 1 metų
profesinės veiklos patirtį su studijų programa
susijusioje srityje

Kaimo plėtros administravimas*

Baigę pirmosios studijų pakopos
(bakalauro) socialinių mokslų studijų
srities studijas;

− Baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) kitų studijų
sričių studijas ir 24 kreditų apimties viešojo
administravimo krypties papildomąsias studijas. 

− Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir 24 
kreditų apimties viešojo administravimo krypties
papildomąsias studijas ar turintys ne mažiau nei 1 metų
profesinės veiklos patirtį su studijų programa
susijusioje srityje.

Žemės ūkio verslo vadyba1*

Baigę pirmosios studijų pakopos
(bakalauro) vadybos, verslo, 
rinkodaros, ekonomikos, finansų, 
apskaitos, turizmo ir poilsio, 
žmogiškųjų išteklių vadybos, viešojo
administravimo krypčių studijas; 

- Baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) kitų krypčių 
studijas ir 24 kreditų apimties vadybos krypties 
papildomąsias studijas arba gretutines vadybos, verslo 
krypčių programas; 

- Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir 24 
kreditų apimties vadybos krypties papildomąsias 
studijas ar turintys ne mažiau nei 1 metų profesinės 
veiklos   patirtį su studijų programa susijusioje srityje.

Verslo logistika*

Baigę pirmosios studijų pakopos
(bakalauro) verslo, vadybos, 
žmogiškųjų išteklių vadybos, 
ekonomikos, finansų, apskaitos, 
rinkodaros krypčių studijas; 

- Baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) kitų krypčių 
studijas ir 24 kreditų apimties verslo krypties 
papildomąsias studijas arba gretutines vadybos, verslo 
krypčių programas;

- Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir 24 
kreditų apimties verslo krypties papildomąsias studijas 
ar turintys ne mažiau nei 1 metų profesinės veiklos   
patirtį su studijų programa susijusioje srityje.

Agri-food business
management*

(jungtinė studijų programa su
Estijos gyvybės mokslų
universitetu ir Latvijos žemės ūkio
universitetu; yra papildomų
reikalavimų stojantiesiems)

Baigę pirmosios studijų pakopos
(bakalauro) socialinių mokslų studijų
srities studijas;

- Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir 24 
kreditų apimties vadybos krypties papildomąsias 
studijas; 

- Baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) kitų studijų 
sričių studijas ir 24 kreditų apimties vadybos krypties 
papildomąsias studijas  arba gretutines vadybos, verslo 
krypčių programas ar turintys ne mažiau nei 1 metų 
profesinės veiklos  patirtį su studijų programa susijusioje 
srityje.

K = 0,6 A + 0,3 B +0,1 D, kai: 

A - bakalauro diplomo priedėlio visų 
dalykų pažymių svertinis vidurkis;
B - bakalauro baigiamojo darbo 
pažymys; 
D – motyvacijos pokalbis.

Kolegijų absolventams:

K = 0,6 A + 0,3 B +0,1 D kai:

A – koleginių studijų ir papildomųjų 
studijų galutinių įvertinimų svertinis 
vidurkis;
B – koleginių studijų baigiamojo 
darbo pažymys;
D – motyvacijos pokalbis.

mailto:daiva.raizyte@vdu.lt
https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/studijos/

